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 املقدمة

الحمػػد ر رب اللػػنلموفل كالوػػسة كالىػػسـ ديػػل الرػػندم ال اػػور ال ػػذورل الػػذم مػػف 
أطندػػد د ػػؿ ال  ػػ ل كمػػف دوػػنا دخػػد أ ػػل الػػد كؿ مػػل الػػدا يوفل كديػػل  لػػد الطوو ػػوف 

 الدوف.الطنهروفل كوحن تد الغر المونموفل كمف ت لرـ  إحىنف إلل وـك 
 أمن  لد:

  : يػ ع عاّتػػ يدادعيرعػػ رععالػردعلمػػلعالكػياكي عتػػ عك  يػػوعطدرػذا تتػن ا المكىػػـك
ل الذم هك ل ونف  طأ تثوػر مػف اكدتػنر )قراءةعلمك  بعرفعرنظيرعاُتْـ(عاّت عي د
ا إو ندهن كمتَّف مػف رىػك رن أذهنف  لض المىيموفل كالذم ىندد د ت دا التا رى
 وفل كركاد ال رض  الحدوث  تنلتكات ا كغورا.وىمكف  نلحداثو فهـ م

ف مػػػف أ ػػػرز هػػػذا اكدتػػػنر اكىنىػػػو  التػػػا تػػػـ الػػػرد ديورػػػن هػػػك ال تػػػر الرأىػػػمنلا  كا 
يترػن الغر ال كمن وت ػرع د ػد مػف اكدتػنر ال ردوػ  التػا وػر ن  ىػملرنل  ػؿ ك لػنوش حمى 

دػف الحوػنةل  دا  سد ػن اسىػسمو ل ت تػرة الحروػنت الدومخراطوػ ل أك ت تػرة دوػؿ الػدوف
أك التم وػػػػد  ػػػػنلغرب المىػػػػتلمر ك ليػػػػد الخػػػػدكة د ػػػػد مروػػػػدم التغووػػػػرل كال ػػػػنحثوف دػػػػف 

 ال رض .  
ف تػنف هػك المخوػكد اككؿ دػا هػذا التتػنبل إ  أ ػد دػا الحخوخػ   د تػر التػكات ا كا 
ومثؿ تونرا دترون ولوش دػا م تمل ػنل ككا   ػن ت نهػد هػك  وػنف  طػأ مػن وحميػد  لرضػد 

سـ كدقوػػػؽ الكاقػػػلن لوتػػػكف هػػػذا ال وػػػنف دادلػػػن لمػػػف وحمػػػؿ مثػػػؿ هػػػذا ديػػػل مخوػػػنس اسىػػػ
اكدتػػنر لترترػػن دػػا الحنضػػرل كمن لػػن لغوػػرهـ مػػف حميرػػن دػػا المىػػتخ ؿن كلوتػػكف حػػندزا 
لي حث دف ال دوؿ الذم ارتضنا ار لل ندا كهك اسىسـل الذم و ػب حميػد  خػكة كد ػر 

 ىكاء الى وؿ.تا  غٌور  د حنل ن أك ل كل ردم  د أممن قد ضيت 
ككف هػػػذا التتػػػنب هػػػك ليػػػرد ديػػػل التػػػكات ال دخػػػد ا تػػػدأت  ػػػد دػػػا التلروػػػؼ  م ل ػػػدل 

 يػػلد اللنمػػ  كالتلروػػؼ  تتن ػػد ئط ػػنتل ا ىػػت دادعل ثػػـ اػػردت   وػػنف أ ػػرز الميحكظػػنت
 هػذا التتػػنبل ك لػد ذلػػؾ وػػأتا دميػا الػػرتوس كهػػك الػرد ديػػل اكقػػكاؿ التػا و ا ػػذ ديورػػن
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ل  ندس قكؿ التكات ا أك   لد تيم  ئقكلد:ع كمحوػكرا  ػوف عُئبالتتن تىيىؿك حىب 
أ دأ  ذتر تلخو ا ديودل ك حىب أحتنـ اسىسـ كمن ت رضد مػف  أقكاس الت ووصل ثـ

 .ال نسال ووؿ  وف  اكاقلل كالتا ه
ػػر دوػػدن تػػا   تاػػتت  أيطوػػؿديمػػن أ ػػا حنكلػػت أف    مػػف قػػكؿ التػػكات ال ك  أقوّْ

  تكرةل من اىتطلت إلل ذلؾ ى وس.ال ترة أك أ رن تتكف م
أف وتخ ػػػؿ م ػػػا هػػػذا اللمػػػؿ  نلوػػػن لك رػػػد ا اللظػػػوـ كدػػػا ال تػػػنـ أىػػػأؿ ار الليػػػ

 التروـل كأف وتكف ودق   نرو  لا كلذروتال كالحمد ر رب اللنلموف.
 

                                                 

ادتمدت  ى   تتنب ط نتل ا ىت داد كمونرع ا ىتل ندل ط ل  دار ال  نتسل الط ل :    (ُ)
 ـ.ََِٔ-قُِْٕالثنلث ل تخدوـ الدتتكر: أىلد الىحمرا ال  وركت ل  نفل 
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 عبد الرحمن الكىاكبي

ل مػف د د الرحمف  ف أحمد  ف مىلكد التكات ال كويخب  نلىود ال راتػا: رحنلػ هك 
ل الدكلػػػ التتػػػنب اكد ػػػنءل كلػػػد كتليػػػـ دػػػا حيػػػبل كأ اػػػأ دورػػػن  روػػػدة ئالاػػػر نءع دأق يترػػػن 

لحميػد اكدتػنر  كلتػف لل كأى دت إلوػد م نوػب ددوػدةأوضن ع دلطيتدتداؿ اك رودة ئ
اللثمن وػػ  مػػن أدل اسىػػسمو  الغر وػػ  الرأىػػمنلو  الم نل ػػ  لاىػػسـ وػػندـ دكلػػ  ال سدػػ  

كىػػػنح ىػػػونحتوف إلػػػل  ػػػسد اللػػػرب كاػػػرقا إدروخوػػػ   لإلػػػل موػػػرل درحػػػؿ إلػػػل مضػػػنوختد
ـٌ ـل ك َُِٗدػنـ  ك لض  سد الر د. كاىتخر دا الخنهرة إلل أف تكدا لػد مػف التتػب ئأ

لت  ػا الػدكؿ دػا اللػنلـ  نكهمن تتن نف مط كدنف ماركراف لالخرلع ك ئط نتل ا ىت دادع
مػػػف التتػػػب الرتوىػػػ  التػػػا  نمػػػ  هػػػذوف التتػػػن وفل كهمػػػناللر ػػػا   نوػػػ  ك ػػػنقا الػػػدكؿ  ل

كهػك  دف طروؽ مىيموف! ىنددت دا  ار ال تر الرأىمنلا الغر ا دا  سد المىيموف
من وددك إلل التدقوؽ دا قراءة د نراترمنن لملرد  الملػن ا التػا أراد التػكات ا إووػنلرن 

 لي نس. 
 

عك  بعطي ع عاّت يدادعيرع رععاّت عي د
مت ػد مػف متػ  كىػتوف وػ ح ل كهػك أاػرر  هك تتنب متكىط دا الح ـل وخرب دا

تتب التكات ال  نقش دود الم لؼ أمر ا ىت دادل كدسقتد  نلدوف كالليـ كالم ػد كالمػنؿ 
 كاك سؽ كالتر و  كالترقال ك تـ هذا اك حنث دا تو و  الت يص مف ا ىت داد.
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 ثمهيد

ت رل لمف درؼ  إف ار تلنلل قد موز اس ىنف دف غورا  نللخؿل كهك  لم 
قدرهنل كقد وتكف هذا اللخؿ  خم  ت رل ديل ونح د إف لـ ولرؼ قدرال كلـ ولمؿ  د 

أ د أضؿ   ؿ لكمف ضول هذا ال لم  تنف لأل لنـ أقرب -ى حن د–د لد  نلخد اتمن أر 
 م رن ى وس.

ف أدظـ م زل  ووؿ إلورن اس ىنف  رذا ال لم ل ها م زل  اسومنف  نر كمن  كا 
لف  -ى حن د–ا اسومنف مف اىتىسـ لألحتنـ كتؿه  حىب زمن دل دنر و رضد هذ

أك  ك دتدوىأؿ اس ىنف ديل أمكر لـ وتف دورن ديل قود الحونةل ىكاء أتنف ذلؾ ق ؿ 
 لد مكتدل كلتف الى اؿ هك دف مكاقؼ هذا اس ىنف ممن حضرا  لد  يكغد دا حونتد 

 الد ون.
أك تلدـ المخونس الحؽ لألقكاؿ كاكدلنؿ  كتا   تضؿ ال نس دف الى وؿ الخكوـل

كالمكاقؼل أ زؿ ار ال رقنف كمن وتميد مف الى   دا ال ونفن لوتك ن الموزاف ليل ند 
 مىيمرـ كتندرهـل ك حىب هذا الموزاف ىوتكف الحىنب دا الد ون كاآل رة.

ك لد هذا اللرض أقكؿ: إف التكات ا أك غورا كمثيرـ تنتب هذا الىطكر  ؿ 
وحن   الرىكؿ تؿه و  ذ م د كورد إ  ال  ا الملوكـ ئويل ار ديود ك لدعل  كحتل

كا  ا قد ا ترت تتنب التكات ا ئط نتل ا ىت داد كمونرع ا ىتل ندع كضلد دا 
 موزاف اسىسـن ل رل من ها اك طنء التا كقل دورن الم لؼ؟

رأود  و    كهذا اك طنء ها لوىت  حىب  راء دخيو ل أك كظرر أ ا أ نلؼ
لوس اكمر تذلؾل  ؿ إف من تتيـ  د  ل  !ؿ: لتؿو ك ر   ظراتا وو ل لوخكؿ قن

التكات ا ها أمكر دٌوؿ أحتنمرن رب اللنلموف ك و رن ىود المرىيوفل دس ويردل 
 وكت دكؽ وكت ال  ا ئويل ار ديود ك لدع.

ذلؾ إلل إف ردم دا هذا التتنب هك رد اردال مىت د إلل اسىسـل كمىت د ت
درـ الكاقل كتدقوخدل ق ؿ إ زاؿ الحتـ ديودل كهذا ها طروخ  اسىسـ دا الحتـ ديل 
من وودر مف اس ىنفل دطروخ  اسىسـ دا إودار اكحتنـ تتكف  دراى  الكاقل أك ل 
ف تان رن!  ثـ ملرد  من و ط ؽ ديود مف دلوؿ لولنل دل دس ولطل حتـ ال ول لير ن كا 
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ف تان رن دا تمن   وطيؽ حتـ ا لرهف دا اسىسـل ديل حتـ الرهف دا الرأىمنلو ل كا 
 ا ىـل كهتذا.

كمن ددن ا   تونر تتنب التكات ا هك  اترنرا  وف المثخ وف دا المنضا 
كالحنضرل كالذم  ىمل التم ود  د داتمنل دكف إدراؾ م رـ أك تدقوؽ دا وح  هذا 

 التم ود.
دة كتدقوؽ كتت ت ردم لمن ك دتد م نل ن كقد قرأت تتنب ط نتل ا ىت داد  ت  

 لاىسـل أك م نل ن ليكاقل ىكاء أتن ت م نل تد لرمن دف  رؿ أـ دف ديـ كقود.
كقد تن ت غنوتا مف هذا الردكد ها  ونف  طأ اكدتنر التا حميرن التكات ال 
كمف كرثترن د د ممف وطيب ى وؿ ال سص مف الظيـ الذم تلواد ال نس دا  سد نل 

د دا لوا ل غروزة ال خنء د دا دا حب الىوندة ديل قكم رذا اكدتنرضرـ و ندم  ك ل
الو  وف و ؼ حمؿ هذا اكدتنر هذوف كأدهل مف  !اكذتل كاكثخؼأ د اكديـ ك 

ديل أ رن طروؽ ال سص مت لن  ذلؾ الطروخ  الغر و  الرأىمنلو  التا ت نلؼ اسىسـ 
    ث كتدلوس ك ارهن  وف ال نس ارضنء ليمىتلمروف.

أف التكات ا كدترا أو ح ومثؿ اروح  دا هك  أدسا تسـالأردت مف  من
ديو ن ال ونف لرـ كالرد ديل وحتـ م تمل نل تحمؿ أدتنرا م نل   لرىنل  ر  نل دنلكا ب 

 طأ أدتنرهـ مف  نب ال ووح  دا الدوفن لليرن تردم أ نىن م رـل أك أ رن تتكف 
  ـ التغوور.وحمؿ هى حن زا لتس ود ؿ دا دخدهـ  لض ا ن  ن ممف 
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 على الكتابعامة حىظات مل

ضل طروخ  كاضح  إف التكات ا ديل اررتد كاررة تتن دل إ  أ د لـ و .ُ
رك وددك إلل دالطروخ  اسىسمو ل  ؿ اللتس  اوسح ديللليتغوورل أك حتل 

اليحنؽ  نلغرب الرأىمنلا كمن دود مف حرونتل كوددك إلل الخكمو  كتخدوـ ال  س 
ف  اللرب لذلؾ ولت را الخكموكفاللر ان  أ د مف أ رز ركاد ال رض  اللر و  الحدوث ل كا 

لل وكم ن هذا!  تنف دا الحخوخ  كالكاقل أ د لـ تتحخؽ أم  رض  م ذ ظركر التكات ا كا 
ديل الرغـ مف أف الدكؿ اللر و  م ذ تأىوىرن  لد هدـ ال سد  اسىسمو  اللثمن و  قد 

ليالكب كاك ونؿل  ؿ إ د قد  ـكتيدرّْس ىورتر لأمثنلدك   ارت كت ار تتب التكات ا
كوؿ   لض هذا الدكؿ ا رن  ليت مف د د الرحمف التكات ا مكضكدن دا التتب 

 الم ر و  الدراىو  لمندة التنروخ!
ف هك اسىسـل كد دمن ك إف المخونس الكحود كالدقوؽ  نل ى   ل ن  حف المىيم .ِ

ذلؾ  حىب اسىسـ كأحتنمدل كديل ذلؾ دإف  حنتـ التكات ا أك غورا دإ من وتكف 
التكات ا لـ وطرح اسىسـ  دوس دف الكاقل الىاءل دضس دف الددكة إلل تط وخدل 

 كهذا كحدا وت ا لرد من طرحد مف اكدتنر.
الغربل  ك كد اللدود مف اكدتنر المت نقض  دا التتنبل دتنرة ومدح الم لؼي  .ّ

س ىكء الحنؿل كتنرة وحمّْؿ الحنتـ المىت د تؿ كتنرة أ رل وذمدل كتنرة وحمّْؿ ال ن
 ااءل كتنرة ومدح قكمد كأ رل وذمرـل كغور ذلؾ.

الم نلغ  دا ال خد كالتلموـ ديل أدراد الم تمل   ليرـ تأ رـ ديل قيب ر ؿ  .ْ
كاحد كمكقؼ كاحد مف ا ىت داد كالمىت دوفل كمن وطيخد ديورـ ك ؿ ذلؾ مف ادود 

كهذا إف دؿ ديل ااء دإ د  ! يوغ م ود  نكمثنؿ دووح  نرح   أىيكبالل نرات ال
 لض ددنة  تتمف د د  د  اا ديل قكمد كوأىد مف  رضترـل كهودؿ ديل تت ر 

 كو ب ديود أف ولتخد أ دأف وتكف ردوخن كرحومن  أمتدل  التغوورل دحنمؿ الددكةل و ب
 .ل كأ د أتثرهـ حمس ندمرـ ككاحد م رـ

 رل د د التكات ا كمن ت رع د رن مف أ طنء إف مف اك طنء اكىنىو  الت .ٓ
أ رل هك حور ى ب تأ ر كدىند م تمل ن دا ا ىت داد كالظيـل كهذا اكمر غور 
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ف تنف لد أثر  ف دا مدا الم تملل لتف اكثر اكت ر وتوحوحل دنىت داد الحنتـ كا 
 ال ظنـ المط ؽ ديل ال نسل دخد وتكف الحنتـ دند  كوحتـ  نسىسـل كقد وتكف
الحنتـ دند  كلت د وحتـ  نلت رل كقود وتكف الحنتـ ظنلمن كوحتـ  نسىسـل كقد 

 وتكف الحنتـ ظنلمن كوحتـ  نلت ر كهك أىكأ اكر ل .
 لوساىتلمنؿ التكات ا لألل نظ كالل نرات الغنمض  أك ا د الغنمض ل التا  .ٔ

ىسما مل ل إ م رن لض للرن مل ل محدد كدقوؽل درا تحتمؿ ددة ملنفل أك أف 
تغوَّر مل نهن إلل اكل نظ أك كضلت دا ىونؽ ملوفل  كلت رن إف ر طت  غورهن مف

 الغر ا. الرأىمنلا مل ل ىي ا تن ل لي تر
رة إف الم نطب اككؿ دا هذا التتنب هـ المىيمكف  ددكترـ إلل ضركرة الثك  .ٕ

كهذا مف اك طنء الت رل التا كقل دورن الم لؼن  !ديل المىت دوف كهـ اللثمن ووف
ن  لؿ الغرب المىتلمر وت  ل دتر التكات ا كولمؿ ديل  ارا  وف المىيموف كهك م

 اتل الطرؽ! كى ال ن هك توؼ وىنكل  وف اللثمن ووف الذوف وحتمكف  نسىسـل 
كالذوف مدحرـ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع الذم   و طؽ دف الركلل ك وف الت رة 

إلل اليحنؽ  رـ ك حضنرترـل هذا المىتلمروف الذوف وطيب الم لؼ دك رـل كوددك 
الحضنرة التا ميتت اكرض ظيمن ك كرال كالتا أ رت حتـ اسىسـ مف اكرض الذم 

 .دإ د ومأل اكرض قىطن كدد  -ن دى ح-إف طي ؽ تمن أراد ار 
ن  نلتأتود إف الظيـ كا ىت داد وردضد اسىسـ كوحرمدل  .ٖ قنؿ تلنلل: ئًإ َّمى

يىل الَّذً  ؽّْ أيكلىًتؾى لىريـٍ دىذىابه الىًَّ وؿي دى وىٍ غيكفى ًدا اٍكىٍرًض ً غىٍوًر اٍلحى وفى وىٍظًيميكفى ال َّنسى كى
تَّل »ل كقنؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع: ِْأىًلوـهع الاكرل:  ًإفَّ اليَّدى لىويٍمًيا ًليظَّنًلـً حى
ـٍ ويٍ ًيٍتدي  ذىاي لى تىذىًلؾى « ًإذىا أى ى : ثيَـّ قىرىأى: ئكى ذى الخيرىل كىًهاى ظىنًلمى ه ًإفَّ أىٍ ذىاي  قىنؿى أىٍ ذي رى ّْؾى ًإذىا أى ى

لل زمنف عُئَُِهكد: أىًلوـه اىًدودهعل  . ك  و تر من كقل مف الظيـ  لد ال سد  الراادة كا 
ـل كلتف هذا تنف  ى ب ضلؼ درـ ُِْٗىخكط ال سد  اسىسمو  اللثمن و  دنـ 

                                                 

رم. ال نمل المى د الوحوح الم تور... ئوحوح ال  نرمعل الم لؼ: محمد  ف ركاا ال  ن   (ُ)
إىمندوؿ أ ك د دار ال  نرمل المحخؽ: محمد زهور  ف  نور ال نورل ال نار: دار طكؽ ال  نةل 

هػل تتنب الت ىورل  نب قكلد: ئكتذلؾ أ ذ ر ؾ إذا أ ذ الخرل كها ظنلم  ُِِْالط ل : اككللل 
 .ْٖٔٔ رقـ  ْٕ/ٔل َُِدودعل هكد: إف أ ذا ألوـ ا
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رـ المىيموف لد  اتؿ  نصل كمن أدل ذلؾ ال نس لاىسـ  اتؿ دنـل كضلؼ د
 م نل   تط وؽ اسىسـ  اتؿ وحوح. د دمحنى   إلل ترؾ ال

إف أدتنر ال نس دا تؿ زمنف ها تل ور دف كاقلرـل كاآلراء التا ت ت رن  .ٗ
ا مف اللخكؿ ها إحدل إدرازات هذا الكاقل الذم تلوش دودل دنلتكات ا كغورا مثَّؿ دتر 

رة هذا التتنب كم ل د هك  رك د تنروخ  سد نل كمن زاد ار دامرحي  ملو    أدتنر
دا دتر ال نس حرم  ال ركج ديورنل دلنم  ال نس  التا اىتخر لالدكل  اللثمن و  يلد

ضد دترة م نل   دتر الدكل  ك ر رنل دمن  نل ن  دكل  إىسمو  أث تت ال وكص حرم  
 ال ركج ديورن أك اللمؿ ديل هدمرن!

مدحد ليغرب  داهك دتر ديمن ا رأىمنلا وظرر  يون إف دتر التكات ا  .َُ
 ىو تجكحضنرتدل كهذا ا حراؼ ت ور كدتر  طور   و  غا لمىيـ أف وخل دودن لمن 

 .كاآل رةل إف لـ وتف دود  ىنرة الد ون اآل رة ىنرة  مف د د
إف دترة التغوور ها دترة تراكد تؿ إ ىنفل كلت رن دترة ذات حدوفل دخد  .ُُ

ف إلل ال ورل كقد ووؿ  رن إلل الارل كذلؾ  حىب من حمؿ ك مف ووؿ  رن اس ىن
تنف ردة دلؿ ديل م تملد الذم ر ا ولوش دا  كدترا  د مف اكدتنرل كالتكات ا

 دمن كلٌ هك ت يؼ ت ورل كمن وخن يد مف  رض  ت رل دا الم ن ت المندو  دا أكر نل ك 
حنؽ  نلغرب الرأىمنلا يٌ ردة دلؿ ىي و  دا   س التكات ال دأراد أف وكقظ قكمد ل

 وميتدأف وىنكم غورا كوانرتد  من  دا هؿ وخ ؿ الغرب الى اؿ هك: كلتف !كدترا
ك لد دور ن الحنضر كدا ؟! لمىيموفل كمن وحميك د مف اسىسـ  لخودتد كأحتنمدتن

ك الدل هؿ ووح أف وت ؽ الضحو  كال سد ديل   س  كا  رامد ظركر حخوخ  الغرب
 ؟!اكدتنر
ءال تمن ا أث نمف  راء وحوح   و ترن د لألمن   كاس ونؼ لـ ويلدـ التتنب .ُِ
تثورةل دضس دف درض الم لؼ لتتن د  أىيكب أد ا  ؿنحكل اىتارندا  أمثأ د 

 موؿل تنف لد أثرا كاضحن دا إق نع مف وطنللدل كوىتموؿ قي د إف تنف هذا الخيب 
  نلون مف مخونس اسىسـ. 
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 (2)على الكتاب ودالرد      

  ىـ ار الرحمف الرحوـ
ع

 ط نتل ا ىت داد كمونرع ا ىتل ند: قنؿ التكات ا دف تتن د 
ع ذىبعغدًاع علقد عر عالريح، عإفعذىيتعالييـ "يى عكمرةعحؽعيعرخةعت عياد،

عي ٍي  د".
تسمد وحوحل درذا التتنب كأمثنلد تنف وي ظر إلود دا زمف حتـ ال سد  

 تر نلف تأثر كاضح  م اسىسمو  اللثمن و  ديل أ د ددكة ا  ونلو ل دضس دمن دود
 . الرأىمنلا الدومخراطا الغر ا

 لـ كظركر الدكؿ الكط و ُِْٗدنـ  اللثمن و  ك لد هدـ ال سد  اسىسمو      
 يلؿ هذا التتنب ممن ودرس دا المدراس الرىمو ل كدا ددة مراحؿ لوخيلكا  د أكتند 

لخركف م ذ  امتدتالتا هذا الدكل   !كمن وددك لرن مف أدتنر الكحدة اسىسمو 
ديل ود ىود ال يؽ محمد ئويل ار ديود ك لدعل كالتا   دضؿ دورن للر ا  تأىوىرن

 ديل أد ما ك  ك وض ديل أىكد إ   نلتخكل.
 

ععع.قيلو:ع"أقيُؿعيأن عرتمـعلري "
دكف  د ديػل أ ػد  د د التلروؼ  نلتكات ا مف ق ؿ  لض أوحنب الترا ـ دإ رـ ولرّْ

رضػػػ  اللر وػػػ  دػػػا اللوػػػر الحػػػدوثل كمػػػف م ىىػػػا ال تػػػر الخػػػكما ال  ركادمػػػف أ ػػػرز 
اللر ال كهػذا ال تػر كالتلوػب ليخكموػ    و ػكز دػا اسىػسـل كهػك مػن ىػأرد ديوػد دػا 
اللدوػػػػد مػػػػف مكاضػػػػل هػػػػذا التتػػػػنبل دخػػػػد حمػػػػؿ أدتػػػػنر التػػػػكات ا التثوػػػػر مػػػػف اكحػػػػزاب 

 رػػن  سد ػػن دػػا كالا وػونت التػػا تػػنف لرػػن اكثػػر الت وػػر دػػا ىػػكء اككضػػنع التػػا تمػػر 

                                                 

لاوضنح: لف أرد ديل تؿ تيم  أك د نرة كردت دا التتنبل كا   لطنؿ المخنـل كلت ا ىأرد   (ُ)
)طي ع عديل اكمكر ال نرزة دودل ك لض تتن ا هك  ونف كلوس رد لخكؿ التكات ال كتتنب 

إذ هك تتن د الثن ا الذم أل د  دع هذا هك من اىتخر ديود التكات الاّت يدادعيرع رععاّت عي 
 ق.ُُّٔقل أمن تتن د اككؿ درك أـ الخرل الذم أل د ى    ُُّٖى   



12 
 

هػػدـ ال سدػػ  اسىػػسمو  الكقػػت الحنضػػرل دضػػس دػػف أف هػػذا التتػػنب تػػنف مػػف ملػػنكؿ 
ف ت ػػن  خػػر  إىػػنءترن دػػا تط وػػؽ  لػػض أحتػػنـ اسىػػسـ ك  نوػػ  دػػا  اللثمن وػػ  التػػا كا 

 رنوػػػ  درػػػػدهنل لتػػػػف ذلػػػػؾ   و ػػػػرر ا   وػػػػنؿ د رػػػػنل ديػػػػل أىػػػػنس كط ػػػػا أك قػػػػكمال 
 طروخ  الرأىمنلو  الغر و .الا د ديل  دىتكر دومخراطا واردد الالب   ك 

 
عقيلو:ع"رضطرعلْك   ـعشأفعالّضعيؼعالّع دععي ٍرر".ع

  أدػػرؼ إف ت ػػت أ ػػن تػػذلؾ و ػػب ديػػا ا تتتػػنـ ئإ  ػػنء ا ىػػـ الحخوخػػاعل كأ ػػن  
أدوش دا زمف ظركر كىوندة أدتنر التكات ال  لػد أف قيلػت أكتػند الكحػدة اسىػسمو ل 

 م تي  .اليمن و   م ىىنترن كغنب اسىسـ كىندت الل
 

عقيلو:ع"الرعمفعرأيوع حتعتر ءعالشرؽ".ع
الارؽ تنف ويحتـ  نسىسـل كمن ىوت نكلد مف أدتنر كوػ نت تن ػت تىػكد دػا تيػؾ 

 ال سدل ها أدتنر كو نت  نو   نلمىيموف.
 

قيلػػو:ع"تػػزرُتعرعػػر،عيا خػػذ ي علػػ عرركػػزًاعأرمػػ عإليػػوعري نرػػً عليػػدعالحّرّيػػةعتييػػ ع
علـعالّني ع)العي سعالث ن (علملعليد ع".(1)لزيزى عحضرةعتر ًّ

ظرػػػر  طػػػأ ظػػػف التػػػكات ا دػػػا هػػػذا الر ػػػؿ الػػػذم أوػػػد هػػػذا اكدتػػػنر ترهػػػن  نلىػػػيط  
اللثمن و ! ثـ  لد أف توػنلح ملرػن كقػؼ  نلضػد مػف أدتػنر التػكات ا كأمثنلػدل حتػل أف 

دػا الخػنهرةل  مف المثخ وف مف وترـ ال دوكم د نس  ختؿ التكات ا مىمكمن اللدوده نؾ 
 حىػػب رأم الوػػح ا  ػػكف داوػػ ل كالػػدتتكر محمػػد  مػػنؿ الطحػػنف ال نحثػػنف دػػا دتػػر 
                                                 

هك د نس حيما  ف تكدوؽ  ف إىمندوؿل ح ود محمد ديال كولرؼ  نل دوكم د نس    (ُ)
ـعل كتليـ ُْٕٖحيما الثن ا: أحد مف حتمكا مورل مف أىرة محمد ديا. كلد  نلخنهرة ئ

ـع  ُِٖٗهػ  َُّٗفل ثـ دا ئدو  ع ككلا ئال دوكو ع  لد كدنة أ ود ئى    مدرى  دن دو
 إرادة ىيطن و  مف اآلىتن  . كدا أونمد   غ موط ل تنمؿ كمحمد د دا كاكقا الاندر 

ـعل ُْْٗكال نه كف م نه رـل كظرر دارات مف الم ر وف كالتتنب كاكد نءل  تكدا ى   ئ
 .َِٔ/ّو ظر: اكدسـ ليزرتيا 
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ديػػل ق ػػنة ع ل ػػكاف: ئد ػػد الػػرحمف التػػكات اعالتػػكات ال إذ ذتػػرا ذلػػؾ دػػا حيخػػ   نوػػ  
 .كثنتخو ال زورة ال

عع
ع.قيلو:ع"يحيُثعإن عقدع رّحصعلنديعأّفعأعؿعالّداءعىيعاّت يدادعالّتي ت "

د ً ًد ديكف غوراويخىنؿي اىٍ  ل كا ىت داد الىونىػا عُئتى ىدَّ ً نٍكىٍمًر وىٍىتىً دُّ ً ًد اٍىًتٍ دىادان ًإذىا تى ىرَّ
 وتكف دا ت رد الحنتـ  نلرأمل دكف الر كع لخن كف أك ماكرة.

كتػػسـ التػػكات ا ه ػػن هػػك رأم تغوػػرا مػػف اآلراء التػػا ذترهػػن دػػف ىػػ ب ا  حطػػنطل 
تنىػػت داد دردػػكفل كقػػد وتػػكف ا ىػػت داد مػػل الحتػػـ  لحػػنتـاكا ىػػت داد قػػد وتػػكف  رػػكل 

 نسىسـل تأوػنـ  لػض ال ي ػنءل كقػد وتػكف مػل الخػكا وف ال اػرو  الكضػلو  تأوػنـ هتيػرل 
 .حتل دا أونـ دور ن الحنضرأك 

  وك ػد اىػت داد أ ػدال  -ىػ حن د–كمل تط وؽ اسىسـ  اتؿ وػحوح تمػن أراد ار 
نلحتػػنـ اللثمػػن ووف أ رػػـ مىػػت دكف إف حتمػػكا  نسىػػسـل ك  وىػػمل مػػف وط ػػؽ اسىػػسـ ت

 ؿ وتكف الحنتـ مىت دا إف أتل  أحتنـ   وخرهن اسىسـل كأ  ر ال ػنس ديػل تط وخرػنل 
كؿ حػرب د ثوػػ    تأ ػذ ال ولػ  ديػل الحتػـ   ػرال أك دػرض الضػراتب الدكروػ ل أك د ػ

 وػنف أ ػكاع اآلراء دػا  ل كأمػن مكضػكع الت ػرد دػا الػرأم دىوتضػح د ػدطنتؿ م رن كهتذا
 مكضل قروب.

ال سو : وحوح أ د قد وتػكف  ىػت داد الحػنتـ كدىػندا أثػرا دػا ت يػؼ كا حطػنط 
الم تملل إ  أف اكثر اكت ر هػك لي ظػنـ المط ػؽ ديػل ذلػؾ الم تمػلل كمػن وك ػدا مػف 

  رض  أك ا حطنط.
 

عقيلو:ع"يدياؤهعدتعوعي لّشيرىعالّدت يرية".
ا د نرة غنمض  ك رػن   تػدؿ ديػل مل ػل قطلػال ك  وك ػد الاكرل الدىتكرو : ه

أ ػػد  دػا هػذا التتػنب لرػن طروػؽ دقوػؽ ليت  وػذل كدػػا اكر ػح كمػف اىػتخراء تػسـ الم لػػؼ
                                                 

ال رنو  دا غروب الحدوث كاكثرل تألوؼ: أ ك الىلندات الم نرؾ  ف محمد ال زرمل    (ُ)
 -هػ ُّٗٗ - وركت  -محمكد محمد الط نحال المتت   الليمو   -تحخوؽ: طنهر أحمد الزأكل 

 .ل مندة  ددل هذا مف حوث اليغ َُٓ/ُـ ُٕٗٗ
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واػردكف لرػن اكحتػنـ التػا تستمرػن تمػن ىػوذتر  لورود ا ت ن ػنت ت ػرز  ػكاب دػف اكمػ 
طروػػػؽ حػػػنتـ وحتػػػـ  دػػػا مكضػػػل متخػػػدـ مػػػف تتن ػػػدل أمػػػن لػػػك أراد أف تحتػػػـ الدكلػػػ  دػػػف

دػإف ذلػؾ ووػحل  ك كا رن  دىتكر إىسما مل مراق   لت  وذ ذلؾ الدىتكر مف ق ؿ اكم 
ف تػػنف هػػذا  لوػػدا دػػف درػػـ الم لػػؼل دتثوػػرا مػػف الم تػػروف  ػػؿ كحتػػل  لػػض اكحػػزاب  كا 
كال مندػنت لػػـ وىػػتطولكا الت روػػؽ  ػػوف الاػكرل كالدومخراطوػػ ل  ػػؿ لػػـ وليمػػكا أف الاػػكرل 

الوػػد المىػػيـ ليتكوػػؿ الػػل رأم وػػنتبل  غػػض ال ظػػر دمػػن اذا تػػنف  حتػػـ اػػردا ور ػػل
. دنلاػكرل حتػـ اػردا مىػتحبل كهػا أىػيكب ليتكوػؿ محتكمنك أـ حنتمنن يهذا المى

أمكر تػػدػػا غوػػرا  أـدػػا الحتػػـ أتػػنف ذلػػؾ لظػػف  أ ػػد الوػػكابل ىػػكاء لمػػن وغيػػب ديػػل ا
اػلنرات اسىػسمو  مػف الذوف وردلػكف ال كاكحزاب ال رد الوكمو ل كمن  ىملد مف الددنة

رػػػـ وروػػػدكف  ػػػذلؾ د غوػػػر وػػػحوح. !حتػػػـ دػػػا ا ىػػػسـ هػػػك  ظػػػنـ الاػػػكرلأف  ظػػػنـ ال
ل كلػػوس حتػػـ طروػػؽ  كا ػػد الػػذوف وػػتـ ا ت ػػن رـ الدومخراطوػػ  التػػا هػػا حتػػـ الاػػلب دػػف

 اسىسـ.
 من وأتا:   وفكلمزود دنتدة 

 ال رؽ  وف الل نرات الغنمض ل كا د الغنمض 
  الخوػػػػدل ك  تو وػػػػ  الكوػػػػكؿ الوػػػػدل مثػػػػؿ ا ىػػػػتخسؿل الغمػػػػكض: هػػػػك دػػػػدـ ملردػػػػ

 ال رض  اللر و ل دزة المىيموفل كغورهن.
كأمن ا د الغمكض: دنلمل ل ملركؼل كلت د غور كاضح الملنلـل مثؿ اللػكدة الػل 

 ارل التر و  اسىسمو ل الكحدة اسىسمو .
 

ًْ:عإّفعأعؿعالػّداءعالّ يػ يفعتػ عالػّديف ،عّعيميػثعأْفعيقػؼعحػ عرًاعقيلو:ع"ت لق عُؿعرث
علندر عيتأؿعنفتوعلر ذاع ي يفعالّن سعت عالّديف؟.ع

كمػن أدل ذلػؾ  للاىػسـ رػـهػك ضػلؼ درمالذم أوػنب المىػيموف إف أوؿ الداء 
تط وخػػػدل لتػػػف تيمػػػ  الػػػدوف ك  نوػػػ  د ػػػد الم تػػػروف الرأىػػػمنلووف أك  كف دػػػاإلػػػل الترػػػن

كأثػػػر هػػػذا الػػػدوف دػػػا اػػػ كف  لر ػػػدا اػػػتراتووف كمػػػف تػػػأثر  رػػػـ تل ػػػا وػػػي  ا  ىػػػنف  
اس ىػػػنف ال ردوػػػ . كاكدوػػػنف د ػػػد هػػػ  ء الم تػػػروف هػػػا دػػػا مرت ػػػ  كاحػػػدةل إف لػػػـ وتػػػف 
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اسىػػػسـ هػػػك أاػػػد هػػػذا اكدوػػػنف دػػػداكة د ػػػد هػػػ  ء الم تػػػروفن لمػػػن وحميػػػد مػػػف اػػػرول  
 كت ووؿ لتؿ ااء و نلؼ من ديود دا تيؾ الم ندئ.

ال ػػنطل لاىػػسـ ديػػل غوػػرا مػػف  اػػمكلاال كهػػذا اللػػداء ليػػدوف قػػد  ػػنء مػػف الخوػػنس
دػػا الحوػػنة  الػػدوف مػػف التػػد ؿهػػ  ء إلػػل اسلحػػندل كأف وم لػػكا  لػػض اكدوػػنفل كقػػد  ػػر 

دل دهـ: من لخوور لخوور كمن ر رل  حىب زدمرـل كهذا قم  دػا الضػسؿ إذ توػؼ 
 دػػفوىػػنكل  ػػوف اسىػػسـ الخػػنتـ ديػػل المل ػػزة ال نلػػدة التػػا د ػػز اس ػػس كال ػػف ملرػػـ 
 أف وأتكا  مثيرنل ك وف أدونف محرد  أك دون نت م تيخ  مف دخكؿ ال ار كأهكاءهـ؟!

 
قيلػػػػو:ع"يالق عػػػػؿ:عإّفعالػػػػّداءعاخػػػػ ْؼعاًراء،عيقػػػػؼعرييي ػػػػً علنػػػػدع عميػػػػؿعتػػػػيبع

عاّخ ْؼ".
م ذ أف  يؽ  ا تسؼ اآلراء هك أمر   و ترا د د تؿ ال نس كدا تؿ اللوكر

لل قونـ الىند  ؼ  سل دا  تسؼد هك توؼ ولنلج هذا كالمرـ دول ار اس ىنف كا 
أراء ال خرنء دا مىأل  متليخ   إدارة ا كف الم تمل و ترا  رأم ال يو   كت  ود لرأم 

ضو  دا اآلراء لوس حنل  مرى  دنل سؼملوف مف هذا اآلراء كد دتذ ورت ل ال سؼل 
رؼ أويرن وحو  كط ولو ل إف دي حنل   ؿ ها تمن وتوكرهن التثور مف ال نسل 

 .التلنمؿ ملرنكطروخ  
 كلي ونف أتثر:

 تخىـ اآلراء إلل أر ل  أ كاع كها تمن وأتا:
رأم الارع: كهك مخدـ ك  اكرل دودل دس حتـ دكؽ حتـ الارعل تمن وظرر  .ُ

ال  ا ئويل ار ديود ك لدع  طند  رأم  دورن ذلؾ دا حندث  الحدو و  التا ت رد
مل أ رن م ح    حىب رأم أ ا  تر كدمر  الارعل كال زكؿ د د اركط قروشل

ن ًمٍف  ىً اٍّ ًإ َّ لىدي »كغورهمن مف الوحن   ئرضا ار د رـعل الذم قنؿ دورمن ال  ا:  مى
نًء  ًزورىامى ًمٍف أىٍهًؿ الىَّمى ًزورىاًف ًمٍف أىٍهًؿ اكىٍرًضل دىأىمَّن كى نًء كىكى ًزورىاًف ًمٍف أىٍهًؿ الىَّمى كى

ًزورىامى ًمٍف أىٍهًؿ اكىٍرًض دىأى يك  ىٍترو كىديمى  ل كىأىمَّن كى ًموتىنًتوؿي «ري دىً ٍ ًروؿي كى
لىًك »ل كقنؿ لرمن: عُئ

                                                 

.ركاا الترمذم كقنؿ:    (ُ) ىىفه غىًروبه ًدوثه حى م نقب أ ا الترمذم أ كاب الم نقب  نب ى ف  هىذىا حى
 .َّٖٔ رقـ  ُٔٔ/ٓ تر الودوؽ 
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ن نلىٍ تيتيمى ن  ى ن ًدل مىايكرىةو مى ٍلتيمى ل كه ن قد  نل رمن لكركد حتـ الارعل دس اكرل عُئ«اٍ تىمى
 د د ك كد الحتـ الاردا.

كط نءل إلل االمرض ور ل دود لسج ؿ ا  تونص: درأم د ا ور ل دود كه .ِ
 لمر دىوف كهتذا.إلل اض نط ال وشل كال  نء وير ل دود إلل رب وير ل دورن كالح

مىأل  كضل التلروؼل كهك  حث دا ااء ليكوكؿ الل دتر ملوف د دل أم  .ّ
د لملرد  حخوختدل كتيمن تنف التلروؼ مطن خن ليكاقل تنف هك الرا حل كلذلؾ ور ح دو

 ن ب الوكاب ك  و حث دود دف الدلوؿ الاردال ك  و  ذ دود  رأم ا تثرو ل دمتل 
رو نتل تتلروؼ اللخؿ كالم تمل تنف التلروؼ  نملن من لن ور ح ديل غورا مف التل

 كغورهمن.
كتثرو ل إلل امنل ت كض ملرت ل دور ل دود  كمرأمن د دمن وراد حاد الرأم  .ْ

راد ال  ا كأوحن د التحوف  نلمدو   كالختنؿ  رنل كأراد تمن حوؿ دا غزكة أحدل إذ أ
 د زؿ ال  ا د د رأم اكتثرو . لأتثر ال نس ال ركج لمسقنة قروش  نر رن

ل كد ػػػػدمن وت ػػػػرد الحػػػػنتـ  رأوػػػػد الػػػػذم و وػػػػدا  ػػػػكاع اآلراء كأحتنمرػػػػنكم يػػػػص  اهػػػػذ
 ل دإ د   ولد مىت دا أك ظنلمن!اسىسـ أك وطن ؽ الكاقل

 
ق ؿ:عتييوعالميؿ،عَيْشُكُؿعلميوعيميدعاّخ ْؼعيػيفعالعمرػ ءعيعػيرةععقيلو:ع"تإف
عأقيىعيأشّد".ع

 ظ و  كلوىت قطلوػ  هػك حنلػ  ط ولوػ مىأل   وتكف داا تسؼ الليمنء دا اآلراء 
إذ وتػكف  سدػن دػػا درػـ الػ ص كمػػن وحتميػد مػف مل ػػلل كوتػكف  وػكرة كدوػػ   ك  ت تػرل
الرػكل كاللوػػ و  ديػػل تػكف دػا الغنلػػب م  ػنا  لتػس ا ػػتسؼ ال ريػ  كالػػذم و كأ كوػ ل

 كالمويحو  كغور ذلؾل داتنف من  وف ا  تسدوف.
 
 

                                                 

ٍ ـو قنؿ الروثما: "   (ُ) نليدي ًثخىنته ًإ َّ أىفَّ اٍ فى غى كىااي أىٍحمىديل كىًر ى ـٍ وىٍىمىٍل ًمفى ال ًَّ اّْ رى يَّ لى يىٍوًد وى ل اليَّدي دى
يَّـى  ىى  .ُّْٓٓ رقـ  ّٓ/ٗالزكاتد  مل م ."كى
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عقيلو:ع"تيرم عإللعالقيؿ:عىذاعر عيريدهعاهللعيخمقو".
وػػػحوحل كلتػػػف و ػػػب أف   ت لػػػؿ قػػػك  دنمػػػن وػػػرددا  إلػػػل ارار ػػنع اكمػػػكر تيرػػػن 
كطروؽ الضسؿل دمػف  كضل لي نس طروؽ الرداو  -ى حن د–ال لض دكف كدال دنر 
ل كمػػف ىػػيؾ طروػػؽ كأذف  ػػد -ىػػ حن د– مػػن أراد ار قػػد ىػػنر ىػػيؾ طروػػؽ الرداوػػ  درػػك 

ل ك  وتػكف دػا ميػؾ ار أمػر   ػرا دػف كمػن أذف  ػد نر  ػإرادة ارالضسؿ درػك تػذلؾ ىػ
وػػػػحوح كلػػػػـ وط خػػػػكا دػػػػا الاػػػػتؿ نلارل كالمىػػػػيمكف د ػػػػدمن ت يػػػػكا دػػػػف درػػػػـ اسىػػػػسـ  

 ض ؾ.دوش الار ديل مف ولرض دف ذترا كمن لد مف  دت حونترـن حوؿ من ت
 

قيلػػو:ع"يّاّنػػ ،عإراحػػًةعلفكػػرعالرطػػ لعيف،عألػػّددعليػػـعالري حػػثعال ػػ عط لرػػ عأ عيػػُتع
ع."نفت عت ع حميمي ،عيخ طرُتعحّ لعيحي   عت عدرتي عي دقيقي 

 ال تػػػػرة وػػػػحوح أ رػػػػن م ػػػػنطرةن كف ددػػػػكة التػػػػكات ا كأمثنلػػػػد تن ػػػػت ديػػػػل أىػػػػنس 
مىػػػمكح  ػػػد دػػػا دكلػػػ  غر ػػػال كهػػػذا غوػػػر مخ ػػػكؿ كغوػػػر الرأىػػػمنلا ال تػػػر ل المػػػ  خكموػػػال

ف أىػػنءت هػػذا الدكلػػ  دػػاحتػػل ك تط ػػؽ اسىػػسـل   لػػض اكحتػػنـل كالػػذم  ػػتج تط وػػؽ  ا 
 .ال تنتج الك وم د د دومن  لد تثور مف 

 
قيلوعلفعك  يػو:ع"يمعم ػوعىديػًةعرنػ علمّن شػعةعالعرييػةعالري ركػةعاٍييػةعالرعقػيدةع

ع.ع"رةعيُيْرِفعنياعييـآر ؿعاٍ
كهذا من و تد موكلد لألدتنر الخكموػ ل التػا وحػـر اسىػسـ أف تتػكف مخونىػن لي ػنسل 
أك أف تتػػػكف أىنىػػػن ليحوػػػنةل كمػػػن ذتػػػرا مػػػف ا  تمندػػػنت كلخػػػنءا  نلاػػػ نب دلوػػػؿ ديػػػل 

و لػؼ التتػب دكف أف  أف ل أككدتػرا الىل  دا ذلػؾ الزمػنف دػا أف و ػدم اس ىػنف رأوػد
 مف أحد. دخك  و ال 

 

قيلو:ع"ىذاعميدي،عيلمن قدعالف ضػؿعأفعيػأ  عقيرػوعيخيػرعرنػو.عترػ عأنػ عإّعتػ  حع
عالري ديف". عي بععييرعرفعأتيارعاّت يداد.علتلعالزر فعييتِّعو،عياهللعيل ُّ

 نلتأتود أف هذا الردكد التا ىأتت رن ها لوىت طملن   ػداؿل ك  ح ػن دػا ظرػكرل 
لت رػػػن توػػػحوح لألدتػػػنر التػػػا كردت دػػػا هػػػذا التتػػػنبل ك  تأووػػػدا ليظيػػػـ كا ىػػػت دادل ك 

 كل ونف التو و  التا وكا د  رن ا ىت داد أك إىنءة تط وؽ اسىسـ.
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ـٌعياتػػٌ عمػػّدًا،عي فػػّرُععإلػػلعتنػػيفعكثيػػرةعيري حػػَثع قيلػػو:ع"ّعخفػػ ءعأّفعالّتي تػػةعلمػػ
عدقيقةعشّ ل.عيقّمر عييمدعإنت فعيحيطعييذاعالعمـ،عكر عأّنوعقّمر عييمدعإ نت فعّعيح ؾُّ

 ."تيو
 وػػن  أحتػػنـ ملو ػػ ل كهػػذا ا حتػػنـ ال ػػنس دا يوػػن ك نر اػػ كف الىونىػػ  تل ػػا ردنوػػ  

ل قػػنؿ ئوػػيل ار ديوػػد ك لػػدع: -ىػػ حن د–مػػن أف تتػػكف مػػف ار ا  مػػن أف تتػػكف  اػػرو  ك إ
يى ىػػدي  ػػن هىيىػػؾى  ى ًػػاّّ  ى ل كىاً  َّػػدي  ى  ى ًػػاَّ  ىٍلػػًدمل تىن ىػػٍت  ى يػػك ًإٍىػػرىاًتوؿى تىىيكىيػػريـي اٍكىٍ ً وىػػنءيل تييَّمى  ى ًػػاّّ

يى ىنءي دىتىٍتثيري  ىىتىتيكفي  ي : « كى ن تىٍأميري ىػن؟ قىػنؿى ـٍ »ل قىنليكا: دىمى ًؿل كىأىٍدطيػكهي ًؿل دىػنٍكىكَّ ديػكا ً  ىٍولىػً  اٍكىكَّ
نهيـٍ  ل دىًإفَّ ارى ىىنًتييريـٍ دىمَّن اٍىتىٍردى ـٍ خَّري  .عُئ«حى

ت م ػػذ أف  يػػؽ ار  دـ ئديوػػد الىػػسـعل كمػػف  ػػنء قػػد ك ػػد اػػ كف ال ػػنس ىونىػػ ك 
لل أف وػرث ار م ذ ذلؾ الكقت الذوف حتمكا  اراتل ار أـ  غورهنل  ل لدا مف الحتنـ كا 

 اكرض كمف ديورن.
  وػنء ك    ػا  لػد ال  ػا محمػد ئوػيل ار ديوػد ك لػدعل دنلىونى  هػا مػف دمػؿ اك

  دػػا اسىػػسـ و ناػػرهن الحػػنتـل كتحنىػػب كا  مػػن هػػـ  ي ػػنء وحتمػػكف  نسىػػسـل كالىونىػػ
ديورػػن اكمػػ ل أمػػن الىونىػػ  د ػػد الغػػرب درػػا دػػف الممتػػف أك دػػف التػػذبل هػػذا التلروػػؼ 
الذم  ىػملد تثوػرا مػف المتػأثروف  ػنلغرب ك أدتػنرا. ك حىػب التلروػؼ اككؿ وتضػح أف 

 الىونى  كم ركمرن لـ وتك ن كاضحوف د د التكات ا.
 

ـرعأرريكػ ،عتقػدع يترػعياعتػ عىػذاعالعمػـععقيلو:ع"أّرػ عالر ػأخِّريف رػفعأىػؿعأيرييػ ،عثػ
عتيوعكثيرًاعيأشيعيهع فعيْ".عيأّلفيا

التػػكات ا  ليػػد واػػود  م ل ػػنت الغػػر ووفل كأ رػػـ  ددػػدـ كضػػكح م رػػـك الىونىػػ  د ػػ
داروػػ  الم وػػي موػػزكا كأكضػػحكا هػػذا الليػػـ  تتػػ رـ  ل أمػػن مػػن ذتػػرا مػػف ىونىػػ   نر وػػ  كا 

رػػا تيرػػن مكضػػح   نلت وػػوؿ دػػا تتػػب ال خػػد اسىػػسما كالىونىػػ  د لكاقتوػػندو  .. إلػػخ
لـ وػتمتف مػف إ زالرػن ديػل لت د الاردو ل درؿ أ د لـ وطيل ديورن؟ أـ أ د اطيل ديورن ك 

                                                 

 . ّْٓٓ رقـ  ُٗٔ/ْا إىراتوؿ ركاا ال  نرمل تتنب أحندوث اك  ونءل  نب من ذتر دف     (ُ)
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 نللػػدؿ كلمتػػنت الىػػ وف  م تي ػػ  الكاقػػل؟ كا     ىػػنط  توػػؼ حتػػـ اسىػػسـ أممػػن كاػػلك ن
 ؟! ووسترنكتكهك لـ تتف لدود دترة كاضح  دف م رـك الىونى  

 
ريفعالّتي تييفعرفعالعربعقػدعكثػريا،عيػدليؿعرػ عيظيػرع قيلو:ع"يظيرعلن عأّفعالرحرِّ

عرفعرنشيرا يـعت عالمراعدعيالرمْتعت عرياض عكثيرة".ع
مرات ددودةل كهك من وددل المطنلل دا تتن د ل اللرب موطيح وتررا التكات ا

الذم تنف تمن أىي  ن أحد ملنكؿ ل اللر ا ال تر الخكماأ د مف ركاد لتتن د أف وو د  
هدـ ال سد  اسىسمو  اللثمن و ل كمف ذترهـ هـ ممف وخنر ك د دا هذا ال تر الخكما 

ا ف  طرس ال ىتن ال ك نووؼ الونز ال الذم هك  كهك ئالىي اع تىيوـ ال ىتن ا
 ! إ راهوـ ونحب أ ونت الالر الماركرة:-كهـ مف ال ونرل-أ ك إ راهوـ الونز ا 

 ركا كاىت وخكا أورن اللرب ... دخد طمل ال طػػػػػػػب حتل غنوت الرتبت  
 ـ ... كأ تـ  وػػػػػف راحػػػػػػػػػػػػػنت الخ ػػػػػػػػػػػػن ىيػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػدوـ التليؿ  نآلمنؿ ت ددت

 ألىتـ ممف ىطكا دا اكرض كادتتحكا ... ارقن كغر ن كدزكا أو من ذه كا
 كل درب ... كلػػػػػػػػػػػف وضوػػػػػػػػػػػػػػل دورـ ذلؾ ال ىب ػػػػػػػػقكما ى دونلخكما كمن
 إلل أف وخكؿ:

 و را ون أم  الترؾ التا ظيمت ... دهرا دلمن قيوؿ تردل الح ب
 عُئل طي ف  حد الىوؼ مأر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػن ... ديف و وب ل ن دا    ػد أرب

 
إدارةعالّشػػػؤيفعالرشػػػ ركةع»ةعيأّنػػػوعىػػػيعقيلػػػو:ع"يلّرػػػ عكػػػ فع عريػػػؼعلمػػػـعالّتي تػػػ

يكػػيفعيػػ لّطي عأّيؿعري حػػثعالّتي تػػةعيأىّريػػ عيحػػثع)اّتػػ يداد( ع«عيرق ضػػلعالحكرػػة
عععأيعالّ عرُّؼعت عالّشؤيفعالرش ركةعيرق ضلعالييى".

 أم تلروؼدا ط ؽ ديل الكاقلل إذ أف المرـ  طأ ك  و  هذا التلروؼ هك تلروؼ
نملن لمن و ط ؽ ديل أدرادال كمن لن مف د كؿ غورا أف وتكف  نملن من لنل أم   هك

وثور  دودل كهذا التلروؼ الذم و  ا التكات ا ديود دترتد دوخكؿ: " مختضل الحتم "ل
                                                 

ل ُْٖٗو ظر: وحكة الر ؿ المروضل أحمد د د ار ال يوجل م ىى  وخرل التكوت   (ُ)
ُ/َُِ. 
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  ىد أ د حتوـ دا  دا أم حتم  هذا؟ كتؿ إ ىنف حنتـ أك محتـك ورل تىن   كهك:
لردو  كالذم ديل أىنىد كىدود دا أقكالد كأدلنلد! ثـ أوف الدىتكر الذم و ظـ ا لأدتنرا

ىوتكف حتـ الحنتـل كديل أىنىد ىتتكف المحنى   مف ق ؿ اكم ل كهؿ هذا 
مف اس ىنف كأدتنرال  أ د قد كضل الدىتكر م  ثؽ دف اسىسـ كأحتنمدل أـ
الخر ف الذم هك الموزاف  المتمثي  دا دنلمىيمكف قد اىتىيمكا ر كلرىنلتد المل زة

 الى  . ل كمن و و د مفكال رقنف
 ـ  نسىسـ مل ك كد هذا المذاهب الم تي  ؟حتى : توؼ وي دوخكؿ كلرب ىنتؿ وىأؿ
ل ل أم أ د ئالخطلاع مف حوث الم م رنإف اسىسـ  وكص كال كاب هك: 

 الذم وحتمؿ أتثر مف مل ل. كهك رن ئالظ اعم وحتمؿ مل ل كاحدال ك 
 د ا الظ ا تك د المذاهبل كدا الخطلا   تك د المذاهب.
هذا المذاهب لوحتـ دود كلرتوس الدكل  حورا أف وت  ل ئدا حتـ ملوفع أحد 

ترؾ  نقا اآلراء لتيلىٌيـ كت ار  وف ال نس تأحتنـ اردو  وحتميرن ال ص دكف تالدكل ل ك 
 .ليمكادخ  ديل  ارهن أم قود أك م ل أك إذف مى ؽ

اللخنتد أك  كو ب مل ذلؾ؟ مسحظ  أمروفل أكلرمن: أف رتوس الدكل    وت  ل دا
الل نداتل درك مثس   وت  ل أف الخر ف تسـ ار أك أ د م يكؽ! كمثؿ ذلؾ   وت  ل 

ر  وف المىيـ كر د كلوودؽ كولمؿ المىيـ كضل الودوف دا الوسة. درذا أمدا أوف ت
د مف مل ل. كمن وت  نا رتوس الدكل  هك اكحتنـ كمن احتمي دلوؿ من ث ت د دا مف 

 نى  الم تمل مثؿ أحتنـ ت ظوـ اكراضا كتكزول اكمكاؿ كغور ذلؾ.التا تتليؽ  ىو
لرـ مف الحخكؽ كديورـ مف  دإف كثن ورمن:  نل ى   لغور المىيموف دا الدكل 

 .نكمكر اللنم   ممن وتليؽ ذلؾ دامن ديل المىيموف مثؿ الكا  نت 
 رـ ك  أمن أمكرهـ ال نو  مف زكاج كمكاروث كمطلكمنت ديرـ  من وىمح لرـ دو

ل أمن دا أحكالرـ اللنم  درـ مف التا ت ص المىيموفنسحتنـ اللمؿ  و  ركف ديل 
الردو  ك  درؽ دا الردنو   و رـ ك وف المىيموف. كتمن قنؿ ىود ن ديا رضا ار د د 

ًدوىًت ىنع ًدوىتيدي تى دورـ: ئمىٍف تىنفى لىدي ًذمَّتي ىن دىدىميدي تىدىًم ىن كى
 . عُئ

                                                 

مى د اسمنـ الاندلال الم لؼ: الاندلا أ ك د د ار محمد  ف إدروس الخراا المتا    (ُ)
ـ الدوف ئالمتكدل: هػعل رت د: ى  ر  ف د د ار ال نكلال أ ك ىلودل ديَِْئالمتكدل: 
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   من وأتا أوضن:تمن و ب مسحظ
  د أف ال ظنـ  ليتا المىت د كال ظنـ ا م راطكرم. إذا اىتث و ن ال ظنـ المُ

 دىتكرا هك الحنتـ ال ليا ليدكؿل كحتل لك دىد الحنتـ غنل ن من وتكف دىندا محدكدا 
  ا ود كمف حكلدل أمن دىند ال ظنـ أك وسحد درك الذم وظرر دا الدكل .

مد   وحدد  كع  ظنـ الحتـ! دس وحتـ ديل ال ظنـ ا د . أ سؽ الرتوس أك ه داِ
إىسما إذا أطيؽ الرتوس لحوتد أك ل س اللمنم . كمثؿ ذلؾ   وحتـ ديل ال ظنـ ا د 

 ااتراتا إف ل س الرتوس  دل  حمراء!
. الدكل  ها تونف ت  وذم لي ظنـل ك  و كز ا دا اف وط ؽ ال ظنـ ديل ال نس ّ

 دددهـ.حزب أك  مند  مرمن تنف 
ع ـ هـ مف ُِْٗ. الرىكؿ ديود الوسة كالىسـل كال ي نء مف  لدا إلل دنـ ئْ

ل كلـ تخـ د كقيىّْمت إلل دكوستك لد ذلؾ اىتيلًمرت ال س لط ؽ  ظنـ الحتـ اسىسما
 دكل  تحتـ  نسىسـ  لد ذلؾ التنروخ.

 .  ظنـ الحتـ دا اسىسـ و ب تط وخد لوس ك د  ندل دخط!ٓ
ل  ػنءت دػا تتػنب ار المل ػز كالىػ   الاػرو  ل -ىػ حن د-حتػنـ مػف ار  ؿ هػك أ

مثيرن مثؿ الوسة كالوونـ كغورهػن مػف اكحتػنـ التػا تيوػًيح كتىوػييح لتػؿ زمػنف كلتػؿ 
 متنف.

عقيلو:ع"يقيؿعالر دي:عالّداء:عالقية،عيالّدياء:عالرق يرة.
عدادعالحّرّية.ييقيؿعالّتي ت :عالّداء:عات عي دعاليرية،عيالّدياء:عات رع

ييقػػػػيؿعالحكػػػػيـ:عالػػػػّداء:عالقػػػػدرةعلمػػػػلعاّل تػػػػ ؼ،عيالػػػػّدياء:عاّق ػػػػدارعلمػػػػلع
عاّت نع ؼ.

ييقيؿعالحقيق :عالّداء:ع يّمػبعالّتػمطةعلمػلعالّشػريعة،عيالػّدياء:ع يميػبعالّشػريعةع
علملعالّتمطة.

عييقيؿعالّرّي ن :عالّداء:عرش ركةعاهللعت عالميريت،عيالّدياء:ع يحيدعاهللعحّقً .
                                                                                                                                            

هػعل تحخوؽ: منهر ونىوف دحؿل ال نار: ارت  غراس لي ار كالتكزولل التكوت الط ل : ْٕٓ
ـل تتنب الختؿ كالخونص كالدونت كالخىنم ل  نب الكدنء كهؿ ََِْ -هػ  ُِْٓاككللل 

 .ُِّٔ رقـ  ِٖٗ/ّالذم  كالخونص لرـ 



22 
 

عيىذهعأقياؿعأىؿعالنظر،عيأّر عأىؿعالعزاعـ:
:عالّداء:عردُّعالّرق بعلمتْتؿ،عيالّدياء:عالّشريخعلفعالّذؿ. عتيقيؿعاٍي ُّ

عييقيؿعالر يف:عالّداء:عيميدعالّرؤت ءعيْعزر ـ،عيالّدياء:عريطيـعي لقييدعالثّق ؿ.
ًْ،عيالّدياء:ع ذل عيؿعالر كّيريف.ييقيؿعالحّر:عالّداء:عالّ ع ل علملعالّن سعي ط
عالريت". عالحي ة،عيالّدياء:عحبُّ عععييقيؿعالرف دي:عالّداء:عحبُّ

ل دق لغنمض  التا ت تخد الكضكح كاله ن ذتر اللدود مف اكقكاؿ الغنمض  أك ا د ا
ف تػػنف ظنهرهػػن  مػػوسل لت رػػن غوػػر محػػددة دػػا مل نهػػن دومػػن لػػك أراد  كهػػذا الل ػػنرات كا 

تت ػػا سحػػداث التػػسـ كالاػػلنرات كحػػدهن    اػػ ص اػػرحرن لي ػػنس! دمػػف المليػػـك أف
لت  وػذ اكدتػنرل كدراىػ  التحػدونت كاللكاتػؽ التػا   الطروخػ حكضػتالتغوورل  ؿ و ػب أف 

تحوػػػؿ مػػػف الكوػػػكؿ لتيػػػؾ الغنوػػػنتل كا   أوػػػ حت هػػػذا الاػػػلنرات أك اكدتػػػنر محػػػض 
 دكرة حيزك وػػػ  ت ترػػػا  ػػػنلمكتلدػػػا  وػػػن ت تىػػػت رغ دورػػػن اللكاطػػػؼ كاآلهػػػنتل كتػػػدكر 

دنلػػػددكة الحخوخػػػ  هػػػا الػػػددكة التػػػا تتػػػكف ديػػػل  وػػػورةل ويلػػػرؼ م رػػػن  خطػػػ  ا تػػػداترنل 
كويلرؼ م رن طروؽ الكوكؿ إلل م ترنهنل قنؿ تلنلل: ئقيٍؿ هىػًذًا ىىػً وًيا أىٍدديػك ًإلىػل اليَّػًد 

ن أى ىن ًمفى اٍلميٍاًرًتو مى نفى اليًَّد كى ىيٍ حى مىًف اتَّ ىلىً ا كى يىل  ىًوورىةو أى ىن كى عل وكىؼ: دى  .َُٖفى
 

قيلو:ع"اّت يدادعت عاعطْحعالّتي تييفعىػي:عَ َعػرُّؼعتػردعأيعمرػ عتػ عحقػيؽع
عي لرشيعةعييْعخيؼع يعة". عقـي

لتف اللثمن ووف   و ط ؽ ديورـ هذا الكوؼ  نل مي ل دمرمن وتف مف أمر هـ 
 ي نء مىيمكفل كأكؿ مف أ د ال ول  دورـ هك الىيطنف ىيوـ اككؿ مف ال يو   

ل كمن داـ حنلرـ تذلؾ دس ووح أف وطيؽ ديورـ حتـ عُئالل نىا دا مور
د ديل الدكل  ا ىت دادل الذم أ ذا التكات ا مف ال تر اككر ا الرأىمنلا لوكقل

   وحىب موط ل تمنؿ أتنتكرؾ م رـ!ل ك نلتأتود أ د اللثمن و  كحتنمرن
 

                                                 

م لؼ: محمد درود ئ ؾع ا ف أحمد درود ئ نانع ل و ظر: تنروخ الدكل  الليو  اللثمن و ل ال   (ُ)
ل  نفل  –هػعل المحخؽ: إحىنف حخال ال نار: دار ال  نتسل  وركت ُّّٖالمحنما ئالمتكدل: 

 . ِٓ/ُ وركتل  –ل ال نار: دار ال  نتس ُُٖٗ – َُُْالط ل : اككللل 
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ع فعيمي ".قيلو:ع"يأشك ؿعالحكيرةعالرت يّدةعكثيرةعليسعىذاعاليح عثعرحؿُّ
مف  نحو  ا ص الحنتـ دإ د قد وك د ا ىت داد أك اللدؿ دا تؿ حنتـل لتف 
المرـ دا حونة ال نس هك  ظنـ الحتـ كمن وميتد مف تارولنت كأحتنـل كلاوضنح 

 دإف أ ظم  الحتـ دا اللنلـ تخىـ إلل من وأتا: 
 ال ظنـ الميتا:

 كوخىـ إلل:
يؾ هك الحنتـ كهك الماٌرع ديل طروخ  ئمن أيًروتـ لمى الميتا المىت د: كوتكف دود ا

 إ  من أرلع.
مثؿ ميكؾ أكر ن كالحتـ  ليؾ دا هذا ال ظنـ وميؾ ك  وحتـالميتا ال رلمن ا: المى 

 دود لرتوس الكزراء.
ال ظنـ ال مركرم الرتنىا: كوتكف دود الرتوس هك الحنتـ كتتكف الوسحونت 

ف ك د درك اتيا. ودا كلوس دا هذا ال ظنـ رتوىن   ليكزراء كا 
ف تنف لي رلمنف  ال ظنـ ال مركرم ال رلمن ا: كتتكف دود الىيط  لرتوس الكزراء كا 

 كتتيد أثرا كاضحن.
ال ظنـ ا تحندم: كتخىـ دود ال سد إلل أقنلوـ م  وي  دف  لضرن كور طرن الحتـ 

 المرتزم دا الددنع كال نر و  كالمنلو . 
 الدومخراطو ل كغورهن من وأتا:  ظم اكها  أدسا من ذتر

ال ظنـ ا م راطكرم: كهذا ال ظنـ ويخٌدـ كو ٌضؿ مرتز الدكل  ديل  نقا اكقنلوـل 
كو رؽ هذا ال ظنـ  وف أ  نس الالبل دنسم راطكر ك  ىد مخدـ ديل غورال درك 

 ك  ىد اكىوند كغورهـ مف ال نس هـ الل ود أك قرو ن مف ذلؾ!
وكداع: وتكف الحتـ دود ليحزب الاوكدا  مف و تنرا مف ال ظنـ ا اتراتا ئالا
 رتوس لد وسحونت كاىل .

 :ال ظنـ اسىسما
كهذا ال ظنـ م نلؼ لتؿ من كرد أدسا  مي  كت ووسل كأ رز ال ركؽ هك اكىنس 

عل كمن دداا مف -ى حن د-الذم وخـك ديود ال ظنـل د ظنـ الحتـ دا اسىسـ مف ئار 
 كوتكف الحتـ دود تمن وأتا:ل  ارعئال مودرهنأ ظم  
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 يموف ئدف طروؽ ا  ت ن نت مثسعل لد ا تونر رتوس الدكل  مف ق ؿ أتثر المى
 وخـك المىيمكف  م نولتدل كال ول  ها ئدردع  وف الرتوس كالردو .

 كوخـك هذا اللرد ديل:
 أف وحتـ الرتوس  نسىسـ. -
 ر.الطند  دا اللىر كالوى ديل الردو  تلنهداأف  -

كوىػػخط هػػذا اللرػػد  ػػنلحتـ  غوػػر اسىػػسـ. قػػنؿ أ ػػك  تػػر رضػػا ار د ػػد د ػػد تكلوػػد 
ػػ ى ًلػػا "ال سدػػ :  ىيػػكلىدي دىػػسى طىندى ػػٍوتي اليَّػػدى كىرى ىيػػكلىديل دىػػًإذىا دىوى ػػن أىطىٍلػػتي اليَّػػدى كىرى أىًطوليػػكً ا مى

ـٍ  يىٍوتي  .(1)"دى
 

عاّت يدادعّعير فػ عرػ علػـعيكػفعىنػ ؾعار يػ ط تػ عالرتػؤيلية،عتيكػيفععقيلو:ع"ٍفر
ءعرتػؤيليفعلػدىعاٍررػة،ع مػؾعاٍررػةعال ػ ع الُرَنفُِّذيفعرتؤيليفعلدىعالُرَشرِّليف،عيىّؤ

ع." عرؼعأنري عع حيةعالّشأفعكّمو،عي عرؼعأْفع راقبعيأْفع  ق ضلعالحت ب
كتوؼ تتكف دميو  المراق   لي ر   لنل ظنـ الغر ا الدومخراطا التكات ا  واوده ن 

ذو  ئالحتكم عل مف ق ؿ الماردوف ئم يس ال كابع الذوف هـ تذلؾ مى كلكف الت  و
 مف ق ؿ الالب.

كه ػػػن ويىػػػتغرب حخػػػن! لمػػػنذا   وػػػذتر التػػػكات ا حتػػػـ المراق ػػػ  ليحػػػنتـ دػػػا اسىػػػسـ 
كالذم وظرر  كضكح دا درد ال  كةل كدرد ال سد  الراادة التا تن ت  أ مػؿ وػكرةل 

وم ػػػل ظػػػف الػػػ لض أف أحتػػػنـ  لتؿ وػػػحوح كدروػػػدلرػػػد ط ػػػؽ اسىػػػسـ  اػػػد ػػػا هػػػذا ال
اسىػػػسـ  ونلوػػػ  ك  ومتػػػف تط وخرػػػن! كدػػػا هػػػذا اللرػػػد  ن ػػػت اكحتػػػنـ كتو وػػػ  تط وخرػػػنل 
كم رن مىأل  المراق   ليحنتـل دخد رأو ن الوحن   و نقاكف ال  ػا ئوػيل ار ديوػد ك لػدع 

ك د دمػر ئرضػا ا د ئاللردعل كرأو ن توؼ تخؼ امرأة   و تد حنتمن أ ذ م رـ ال ول 
لػك ذتر نهػن  ة التاتثور الار د دع د د تحدودا المركر دا الزكاجل كغورهن مف الحكادث 

 لطنؿ   ن المخنـ.
                                                 

الحمورم الملندرمل أ ك  الىورة ال  كو    ف هانـل الم لؼ: د د الميؾ  ف هانـ  ف أوكب   (ُ)
هػعف تحخوؽ: موط ل الىخن كا  راهوـ اك ونرم كد د ُِّمحمدل  منؿ الدوف ئالمتكدل: 

 .ُٔٔ/ِالح وظ الاي ا 
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ذعييػ عرػفعالّشػػيط فعىػ عحكيرػةعالفػػرد عقيلػو:ع"يأشػّدعررا ػػبعاّتػ يدادعال ػ عُي عػػير
ْفعنقػػيؿعالرطمػػؽ،عالػػيارثعلمعػػرش،عالق عػػدعلممػػيش،عالحػػ عزعلمػػلعتػػمطةعدينيػػة.عيلنػػ عأ

عاّت يدادعإلػلعأْفعين يػ عي لحػ كـعالرن خػبع عَيْعٌؼعرْفعىذهعاٍيع ؼ عخؼر كّمر عقؿر
عالريقتعالرتؤيؿعتعْ".ع

ه ن هك ولرض  نلدكل  اللثمن و ل كو رؿ أك وت نهؿ أف رتوس الدكل  كهػك ال يو ػ  
هػػا: دػػا اسىػػسـ   ويلػػزؿ مػػف الحتػػـ مػػن داـ أ ػػد لػػـ و خػػد اػػرطن مػػف اػػركط ا  لخػػند ك 

 .عُئاسىسـل كاللخؿل كالحرو ل كالذتكرةل كأف وتكف مف أهؿ الت نو 
ل كه ػػن  ػػرل أف   مرتزوػػ  اسدارةنل ك مرتزوػػ ندردوػػ وتػػكف دػػا اسىػػسـ ظػػنـ الحتػػـ ك 

التػػػكات ا وروػػػد أف وحػػػدد كقتػػػن ملو ػػػن لرتنىػػػ  الحػػػنتـ دػػػا الدكلػػػ ل كهػػػذا م ػػػنلؼ ليحتػػػـ 
أف الحتكمػنت المتلنق ػ  دػا الػ ظـ الػدومخراطا الاردا أك ل كثن ون دإ  ػن قػد رأو ػن توػؼ 

 جتت وػػػػؿ دػػػػف مىػػػػ كلونترنل كتػػػػؿ كاحػػػػدة ترمػػػػا ديػػػػل أ ترػػػػن التخوػػػػور كال ىػػػػند  ح ػػػػ
كغوػر  !الكضػل المتػردم رػذا  مػف الحتكمػ  الىػن خ  الحتػـ خكلرـ: إ  ن اىتيم نتضلو   

ذلػػػؾل دتظػػػؿ ال ػػػنس دػػػا حوػػػرة مػػػف أمرهػػػنل كىػػػكء دػػػا أكضػػػندرنل ك  تلػػػرؼ مػػػف هػػػك 
  كؿ دف ذلؾ أك !المى
 

عاّتػػ يدادع عع-طيعػػ ًعع-قيلػػو:ع"يكػػذلؾعيخػػؼُّ علػػددعنفػػيسعالررليػػة،عيقػػؿر كّمرػػ عقػػؿر
عالّ ف يتعت عالّثريةعيكّمر ع رقرلعالّشعبعت عالرع رؼ". عاّر ي طعي ٍرْؾعالثّ ي ة،عيقؿر

  ووػػػح ات ػػػنذا  لوخػػػؿ "تيمػػػن قػػػؿ دػػػدد   ػػػكس الردوػػػ " ا ىػػػت دادمػػػن ذتػػػرا مػػػف أف 
أمورتػن قمػ  دػا اللػدؿل ك  دتػرل الدكلػ  الت ػرل دػا زمػف دمػر ئرضػا ار د ػدع مخونىن!

قػد تػرل  نلمخن ػؿ ا ددلرن كت ر ترػن دػا مكضػل قروػبل التا مدح التكات  كتثرة ىتن رن

                                                 

و ظر: تحرور اكحتنـ دا تد ور أهؿ اسىسـل الم لؼ: أ ك د د ارل محمد  ف إ راهوـ  ف    (ُ)
هػعل المحخؽ: د. د اد ّّٕالدوف ئالمتكدل: ىلد ار  ف  مند  الت ن ا الحمكم الاندلال  در 

 .ٔ/ُـل ُٖٖٗ-هػ َُْٖل الط ل : الثنلث ل د د الم لـ أحمد ال نار: دار الثخند 
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دػػا  قػػد وخػػل ا ىػػت دادأف دكلػػ  وػػغرل قػػدومن كحػػدوثن و ػػرز دورػػن ا ىػػت دادل  ػػؿ قػػد ت ػػد 
ع .الخ وي  كاللنتي

 
عالحك يرةعرفعأّيعنيععك نتعّع خرجعلفعيعؼعاّت يداد عر علـع كػفعقيلو:ع"إفر

 حتعالرراقيةعالشرديدةعياّح ت بعاّلذيعّع ت رحعتيو،عكر عمػرىعتػ ععػدرعاُتػْـع
ـرعلملعلمّ عرضػ عاهللعلنيرػ ،عيكرػ عمػرىعتػ عليػدعىػذهع ت عر عُنِقـعلملعلثر ف،عث

ع عيدريفيس".المرييريةعالح ضرةعت عترنت عت عرت عؿعالّني شيفعيين ر
محنىػػ   اكمػػ  ليحػػنتـ هػػك حػػؽ لرػػن دػػس و ػػكز م لرػػن م ػػدل كهػػك كا ػػب ديورػػن دػػس 
ووػػح أف تت يػػل د ػػدل دخػػد كرد د ػػد ئديوػػد الوػػسة كالىػػسـع أ ػػد تػػنف تثوػػر الماػػنكرة 
كوػػػػحن د تحمػػػػزة كأ ػػػػا  تػػػػر كدمػػػػر كديػػػػا كغوػػػػرهـ ئرضػػػػا ار دػػػػ رـعل كأمػػػػن دلوػػػػؿ 

ػػػٍدؿو ًدٍ ػػػدى »يوػػػد ك لػػػدع: المحنىػػػ   دخػػػد قػػػنؿ ال  ػػػا ئوػػػيل ار د ػػػ ي دى ػػػؿي اٍلً رىػػػنًد تىًيمى أىٍدضى
ػنًترو  ل أىٍك أىًموػرو  ى ػنًترو ل د لػؿ المحنىػ   ادضػؿ ال رػند. كوخػكؿ ئوػيل ار عُئ«ىيٍيطىنفو  ى

ػػ» ديوػػد ك لػػدع: ـى ًإلىػػل ًإمى ػػؿه قىػػن ٍ ػػًد اٍلميطًَّيػػًبل كىرى ي ٍمػػزىةي ٍ ػػفي دى ػػً  حى ػػوّْدي الاُّػػرىدىاًء وىػػٍكـى اٍلًخوىنمى نـو ىى
نًترو دىأىمىرىاي كى ىرىناي دىخىتىيىدي   .عِئ« ى

 لت اكم  كت يت دف هذا ال رـ كهذا الدكر المرـ أون رن الضلؼ كد دمن مي 
كالركافل ك ىوت أف الحنتـ دا اسىسـ   وتكف حنتمن إ  إف ها  نولتد كأدطتد 

 تد نول   إفإالمىيموف  ديل يو    ا ص الىيطنف الذم ميتد ار لرنل دس وتكف أم

                                                 

ى ف أ ا داكدل الم لؼ: أ ك داكد ىيومنف  ف اكالث  ف إىحنؽ  ف  اور  ف اداد  ف   (ُ)
وا الدوف د د الحمودل ال نار: هػعل المحخؽ: محمد محِٕٓدمرك اكزدم الىًّْ ٍىتن ا ئالمتكدل: 

 .ّْْْ رقـ  ُِْ/ْ وركت ل تتنب المسحـل  نب اكمر كال رال  –المتت   اللورو ل وودا 
ركاا الحنتـ كقنؿ: وحوح اسى ند كلـ و ر نا. المىتدرؾ ديل الوحوحوفل الم لؼ: أ ك د د  (ِ)

لحتـ الض ا الطرمن ا ار الحنتـ محمد  ف د د ار  ف محمد  ف حمدكود  ف  يلوـ  ف ا
هػعل تحخوؽ: موط ل د د الخندر دطنل ال نار: َْٓال وىن كرم الملركؼ  ن ف ال ول ئالمتكدل: 

ل تتنب ملرد  الوحن  ..ل ذتر َُٗٗ – ُُُْ وركتل الط ل : اككللل  –دار التتب الليمو  
 .ْْٖٖ رقـ  ُِٓ/ّإىسـ حمزة  ف د د المطيب 
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 .لذلؾ اكم 
كالم ركض أف هذا اكحتنـ الكاضح  تت ا المىيـ كتغ ود دػف أف وىتاػرد  غورهػن 
مػػػػف اكدتػػػػنر أك الحػػػػكادث اككر وػػػػ  الرأىػػػػمنلو ل دػػػػس دادػػػػا لمػػػػن ذتػػػػرا التػػػػكات ا دػػػػف 

 ال مركرو  ال ر ىو !
ُيميػػتعرػػفعالمي لػػة،عيلكػػْف عع-نيلػػً عرػػ ع-قيلػػو:ع"يقػػدع خمرعػػتعاٍرػػـعالر ردُّنػػةع

عيشدةعالمنديةعالميريةعالعريرية".ع
ه ػػن وػػتتيـ التػػكات ا دػػف ال  دوػػ  كاػػرهن الػػذم أاػػخل اكمػػـل كتسمػػد هػػذا وػػحوح 
د ػػدمن تتػػكف ال  دوػػ  كىػػوي  لسحػػتسؿ ك رػػب ال وػػراتل كاىػػتل ند الاػػلكب دضػػس دػػف 
قتيرػػن! لتػػف الػػذم و ػػب الت  وػػد ديوػػد هػػك أف أهػػداؼ ال  دوػػ  دػػا اسىػػسـ ت تيػػؼ دػػف 

ادرن دػػا الرأىػػمنلو  أك ا اػػتراتو ل أك غورهمػػن مػػف الم ػػندئ ال اػػرو ل دنل  دوػػ  دػػا أهػػد
اسىسـ هددرن ىنـو كحتمرن دقوؽل كهك إ ػراج الل ػند مػف د ػندة الل ػند إلػل د ػندة رب 
الل ػػندل  تػػؿ مػػن تل ػػا هػػذا الل ػػنرة مػػف ملػػنف ىػػنمو ل دػػ حف مػػثس  تػػرحـ مػػرارا كتتػػرارا 

يوػ ن مػف ظيػـ تىػرل ك نرهػنل كقووػر كوػيو دل كاللػرب ديل مف  نء ل تح  سد ػن ك 
كأكثن رػػػنل إلػػػل أف  ل ػػػد ر  ػػػن الكاحػػػد اكحػػػد الغ ػػػكر الػػػرحوـل كمػػػل هػػػذا التكحوػػػد اللظػػػوـ 

تنلر ػػن كالز ػػن  -ىػػ حن د-ت يوػػ ن مػػف اللػػندات ال نلوػػ  كاكدلػػنؿ اآلثمػػ  التػػا حرمرػػن ار 
 نء ن  أىمنء ه  ء ال  كد اكدػذاذ كظيـ ال ىنء كقتيرفل كغورهن تثورل لذا ترا ن ىمو ن ا 

مثػػؿ محمػػد ك تػػر كدمػػر كدثمػػنف كديػػا كحمػػزة ك ػػسؿ كوػػروب كدمػػنر كوػػسح كد ػػد 
الحموػػد كغوػػر ذلػػؾ تثوػػر مػػف اكىػػمنء السملػػ  دػػا تنرو  ػػن اللظػػوـ درضػػا ار دػػ رـ 

 كأرضنهـ كمف ت لرـ إلل وـك الدوف.
 

عمِّريػػػ عالّشراتػػػةعيالّط لػػػةعقيلػػػو:ع"يأّرػػػ عالمنديػػػةعتُ فتػػػدعأخػػػْؽعاٍّرػػػة عحيػػػُثع ُع
العريػػ ءعياّ ِّكػػ ؿ،عيُ ريػػتعالّنشػػ طعيتكػػرةعاّتػػ قْؿ،عيُ كمِّػػؼعاٍّرػػةعاُنفػػ ؽعالػػذيعّع
عذلؾعرنعرؼعل أييدعاّت يدادعالرشؤيـ:عات يدادعالحكير تعالق عدةعل مػؾع يط ؽ عيُكؿُّ

عالقيرةعرفعمية،عيات يدادعاٍرـعيعضي علملعيعضعرفعميةعأخرى".
حرمرػػػػن اسىػػػػسـل دنلطندػػػػ  اللموػػػػنء تػػػػا ر اككوػػػػنؼ الىػػػػوت  لي  دوػػػػ  الكه ػػػػن وػػػػذت

ل أىفَّ  ًيػػػاٍّ لألموػػػر كقنتػػػد ال ػػػوش محرمػػػ  دػػػا اسىػػػسـ تمػػػن كرد دػػػا ذلػػػؾ الػػػ صل دلىػػػٍف دى
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قىػػػنؿى  ل دىأىٍكقىػػدى  ىػػػنرنال كى ػػػسن ـٍ رى ي يىػػٍوًر ػػػرى دى ػػػنل كىأىمَّ ٍوان ػػػيَّـى  ىلىػػثى  ى ىى يىٍوػػًد كى ػػػيَّل اري دى ىيػػكؿى اًر وى : رى
ٍر ىن ًمٍ رىنل دىػذيًترى ذىًلػؾى ًلرىىيػكؿً  : ًإ َّن قىٍد دىرى كفى ري قىنؿى اآٍل ى ييكهىنل كى ييكهىنل دىأىرىادى  ىنسه أىٍف وىٍد ي  اٍد ي

ييكهىن:  ل دىخىػنؿى ًليَّػًذوفى أىرىاديكا أىٍف وىػٍد ي ػيَّـى ىى يىٍوًد كى يَّل اري دى ـٍ تىزىاليػكا ًدورىػ»اًر وى ٍيتيميكهىػن لىػ ن لىػٍك دى ى
ػػ ً  : «ًإلىػل وىػػٍكـً اٍلًخوىنمى قىػػنؿى ىىػ ننل كى ػػًروفى قىػػٍك ن حى قىػػنؿى ًلٍخ ى ػػن »ل كى ػػ ى ًدػػا مىٍلًوػػوىً  اًرل ًإ َّمى  ى طىندى

كؼً  ٍلػري ػ ي ًدػا اٍلمى ف تاػن رت ال  دوػ  دػا اػتيرن اللػػنـ عُئ«الطَّندى ل كمػف هػذا وت ػػوف أ ػد كا 
ل كظيمػنن رقون كا حطنطنل كرحمػ  أهدادر وف الدكؿل إ  أ رن ت تيؼ ا تسدن انىلن دا 

 كطند  كملوو .
 

قيلو:ع"ّعُيعيدعت ع  ريخعالحكير تعالردنيةعات ررارعحكيرةعرتػؤيلةعرػدرةعأكثػرع
رفعنعؼعقرفعإللعغ يةعقرفعينعػؼ،عيرػ عشػذرعرػفعذلػؾعتػيىعالحكيرػةعالح ضػرةع

عت عإنكم را..".
ـ كأحتنمػد! مدح ليغربل ك  نو  اس  يوزل كد ب وتؼ ومدح مىيـ غور اسىس

مػل مػن أث تػػد ار مػف ردلػ  كث ػػنء لاىػسـ كالمىػيموفل كذلػػ  كذـ لغوػر المىػيموفل دتػػنف 
دومػػػن ك ػػػد دػػا الحتػػػـ اسىػػػسما كطػػػرازا  إووػػػنلد اككلػػل  ػػػد أف وضػػػرب مػػػثس لمػػن أراد

ل كالػذم اىػتمر لخػركفل كا  ػػد -ىػ حن د–مػف ار  وػد المػكحل  ػد إلو ػن كلي ػنس  مولػػنال ر 
ف حوؿ دود  مل من حوؿ دػا أوػنـ الرأىػمنلو   تإف قكر  نكظيـل لت ر نءة تط وؽإىكا 

 كا اتراتو  دحخن أ رن قيوي .
 

قيلػػو:ع"أّرػػ عالحكيرػػ تعاليديّيػػةعال ػػ ع  ػػألرؼعرلي يػػ عكّميػػ عأيعأكثرىػػ عرػػفعلشػػ عرع
يقطنػػػيفعالي ديػػػة،عيتػػػيؿعلمػػػييـعالّرحيػػػؿعيال رفػػػّرؽعر ػػػلعرترػػػْتعحكػػػيرُ يـعحػػػّرّي يـع

ع."الّشخعية
ـ الا وو ! ه ن وظرر تأثر التكات ا  نلغرب الرأىمنلا الدومخراطال حروتر

                                                 

وحوح الم تور   خؿ اللدؿ دف اللدؿ إلل رىكؿ ار ويل ار ديود ركاا مىيـ. المى د ال   (ُ)
هػعل المحخؽ: ُِٔكىيـل الم لؼ: مىيـ  ف الح نج أ ك الحىف الخاورم ال وىن كرم ئالمتكدل: 

 وركتل دا تتنب اسمنرةل  نب  –محمد د اد د د ال نقال ال نار: دار إحونء التراث اللر ا 
 . َُْٖ رقـ  ُْٗٔ/ ّوو ل كتحرومرن دا الملوو  ك كب طند  اكمراء دا غور مل
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دموطيح ئالحرو  الا وو ع هك لوس موطيحن إىسمون  ؿ ك  حتل در ون!  ؿ هك 
موطيح دومخراطا كومثؿ أحد أ كاع الحرونت الدومخراطو  اكر لل دنلدومخراطو  دسكة 

ل درا تذلؾ تخدس هذا الحرونت أ رن تخـك ديل تارول الالب   كا د   تارول ار
 كها تمن وأتا:

 الحرو  الا وو : كها أف و لؿ اس ىنف من وانء مف ز ن ك مر كدرم... .ُ
 حرو  التدوف: ديا ىنف دورن أف وت ر أك ول د و من أك وارؾ  نر... .ِ
 حرو  الرأم: دوىب ار كرىكلد كالخر ف كاسىسـ دكف حىنب... .ّ
و تح محؿ ل ول ال مر أك متتب لير ن أك ونل   حرو  التميؾ: دألم إ ىنف أف .ْ

 خمنر...لي
 إف هذا تيد ممن وردضد اسىسـ.ك نلتأتود 

ك   حضػػرم   لالحػػنتـ دػػس و  ػػك م ػػد أحػػد إف كقػػل مػػف كالظيػػـ ديمػػن إف ا ىػػت داد
 ػػدكمل  ػػؿ إ ػػد لووػػؿ ضػػررا حتػػل ديػػل اكاػػ نر كدكاب اكرض كال حػػنرل كمػػن قػػكؿ 

اف دا    ىكاد اللراؽ دثرت ل اوت اف وىػأل ا ار د رػن  دمر ئرضا ار د دع: ئلك
 لـ لـ امرد لرن الطروؽع. إ  لو تد هذا المل ل.

 
قيلوعلفعات قْؿعالفرد:ع"كر عى عرعيشةعأكثرعاُنكميزعياٍرريك فعالػذيفعيف كػرع
ع عمُّقػػوعيقيرػػوعيحكير ػػوعلػػيسعيػػأكثرعرػػفعرايطػػةعشػػريؾعتػػ عشػػركةع الفػػردعرػػنيـعأفر

ع."تً علَرـعال  ع  ي عحكير  ي عح لعتير ع ديفاخ ي رية،عخْ
كه ن تذلؾ ويظرر التكات ا مويد ليثخند  الغر و ل كت ضػويد لي ػرد  ػأف ولػوش مىػتخس 
 ذاتػػدل ك  تػػأثور لي مندػػ  كالدكلػػ  ديوػػدل كهػػك تػػذلؾ  طػػأل دنس ىػػنف  ط لػػد هػػك تػػنتف 

كحن نتد اللضػكو ل ا تمندا ولوش مل غورال دوىندد أحدهـ اآل ر دا إا نع غراتزا 
 كمن وزود ديل ذلؾ مف ح نت تمنلو .

كوظرر مف هذا الل ػنرة أوضػن ىػ ط التػكات ا الت وػر ديػل ال سدػ  اللثمن وػ ل كا   
دمػػف ولػػرؼ ال طػػكط اللروضػػ  كحتػػنـ اسىػػسـل وليػػـ  ػػأف حػػنتـ المىػػيموف و ػػب أف 

تػأف ارتػد ئ ليو ػ وتكف مىيمنل كهك أكؿ اركط ا  لخػند لي يو ػ  الػذم متػل مػن دخػدا ال 
يىػل  عدف اسىسـ لىػٍف وىٍ لىػؿى اليَّػدي ًلٍيتىػنًدًروفى دى دإ د و ب دزلد دػا الحػنؿل قػنؿ تلػنلل: ئكى
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عل  ػػً وسن ػػٍ ًمً وفى ىى . كدضػػس دػػف ذلػػؾ دنكغيػػب دػػا الحتكمػػنت الغر وػػ  أف ُُْال ىػػنء: اٍلمي
ف تن ػػػػت الحػػػػنتـ وػػػػدوف  نل وػػػػرا و  التػػػػا تػػػػدوف  رػػػػن أغيػػػػب اػػػػلكب أكر ػػػػن كأمورتػػػػنل كا  

 ال ورا و    تحمؿ  ظنـ حتـ متتنمؿ لحتـ الدكؿ. 
وتػػكف ديػػل دوػػف مػػف وحتمرػػـ دػػا الغنلػػبل  هػػك قوػػدت مػػف هػػذا التػػسـ أف الحػػنتـ

ف تػػػنف ه نلػػػؾ دػػػرؽ  ػػػوف اسىػػػسـ كالغػػػرب دػػػا الك ػػػكب  كلػػػوس د ػػػد المىػػػيموف دخػػػطل كا 
 كال كاز لرذا اكمر.

 
يالمحػػيـعىػػيعنػػ رعغضػػيوعتػػ عقيلػػو:عاّتػػ يداد:عىػػيعنػػ رعغضػػبعاهللعتػػ عالػػّدني ،ع

اًخرة،عيقدعخمؽعاهللعالّن رعأقيىعالرطيِّرات،عَتُيَطيِّرعيي عت عالػّدني عَدَنػَسعرػْفعخمقيػـع
أحػػرارًا،عيَيَتػػَطعليػػـعاٍرضعياتػػعة،عييػػذَؿعتييػػ عرزقيػػـ،عتَكَفػػرياعينعر ػػو،عيرضػػخياع

علْت عي دعيال رظ لـ".
لواكف تحت ظؿ الحتـ لتثور مف ال نس الذوف و هذا تسـ دنـ كدود إ حنؼ

التأوود لدل دنلغنلب  كأ  د المىت دن كف اللوش تحت حتـ ا ىت داد   ول ا الرضل
 نل نس ردض الظيـ كا ىت داد الذم   وح د إ   لض الاكاذ مف الم ت لوف 
كالظسمووفل كدر   ردض الظيـ كالم تر كتغوورا تت نكت مف ا ص ك رل دنل لض 

ور  يىن د كقيمدل كاآل ر أدمل قي د الظيـل كحنؿ  و د ك وف وغور  ودال كاآل ر وغ
  كؼ ديل ال  س أك المنؿ أك اكهؿ.الإظرنرا 

كه ػػنؾ أمػػر   ػػر و ػػب  ون ػػد أوضػػنل كهػػك أف درػػد ا ىػػت داد قػػد وطػػكؿ تمػػن ذتػػر 
ذا  لالتػػكات ا  ػػد تحػػت حتػػـ المىػػت دل دمػػن تػػنف كقػػد و ػػتح اس ىػػنف دو وػػد ديػػل الػػد ون كا 

لوكوػؼ  رػذا اككوػنؼ التػا  ندػا ذلػؾ ف الذم كلد دا دور الظيػـهذا اس ىن ذ ب
 ذترهن التكات ا  أ رن غضب ار الذم دنق رـ  رن  ت رهـ ل لم  الحرو !.

 
ُُعمػيابعُرْتػِكتع قيلو:ع"يّاذاعتأؿعت عٌؿ:علر ذاعيي م عاهللعلي َدهعي لرت يدِّيف؟عتػأيم

عاهللعل دٌؿعرطمٌؽعّعيظمـعأحدًا،عتْعُييلرع علعالرت يّدعإّعلملعالرت يدِّيف".عىي:عإفر
أف ا ىػت داد قػد  مػن ذترتػد دػا  داوػ  التتػنب مػف و ظر الرد الىن ؽل كوضػنؼ إلوػد

وخل مف حنتـ وحتـ  نسىػسـل تمػن وخػل مػف حػنتـ وحتػـ  ػنلت رل كتػذلؾ اللػدؿ قػد وخػل 
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مػػف حػػنتـ وحتػػـ  نسىػػسـل تمػػن وخػػل مػػف حػػنتـ وحتػػـ  ػػنلت رل كاكهػػـ هػػك  ظػػنـ الحتػػـ 
 كدىتكرا.

ىـعاٍحػػػرار،عيىػػػذاععػػػريحع ىـعرتػػػ يّد،عياٍحػػرارعي ػػػّي قيلػػو:ع"ت لرتػػػ يدُّيفعي ػػػّي
ع«".كر ع كينياعُييلرلعلميكـ»رعنل:ع

 .عُئئتو من تتك كا ويكلَّل ديوتـعل هك حدوث ضلوؼ مف حوث ى دا دس ويحتج  د
خ دػػف كتػػذلؾ دػػإف الكاقػػل و ػػنلؼ هػػذا الخػػكؿل دوػػرد ًدراوػػ  أوضػػنل دخػػد حػػدث ن التػػنرو

ال  ػا  أف لػـ وتغٌوػر! ثػـ هػؿ تػكٌلا حتػنـ أ وػنر  لػد حتػنـ أاػرار م ناػرة كالاػلب   ىػد
لٌػا ديػورـ تمػن تػن كا؟! كهػؿ ف كالورػكد دػا والم ػندخ أف كالوحن   دا مت  ق ػؿ الر ػرة كي

ٌلا ديػورـ تمػن تػن كا؟ كد ػدمن  اػر ال  ػا ئوػيل ار ديوػد ك لػدع ك ي ػنءا مػف  المدو   كي
 خػػػػكا دػػػػكرا ديػػػػل م تملػػػػنت تػػػػندرة كدنىػػػػدةل دليػػػػل مػػػػنذا تن ػػػػت هػػػػذا  لػػػػدا اسىػػػػسـ كط

   !الم تملنت لوأتورـ أدظـ ال يؽ لوحتمرـ؟
 يػػػد الػػػذات هػػػذا غوػػػر م ػػػررل كا ىػػػترزاء  م تمل ػػػن كاحتخػػػنرا دلػػػؿ محػػػٌرـل دىًيوي تى ػػػد 
لذلؾ! دنلمىيمكف  ور أم  دا اكرض  مػن وحميك ػد مػف رىػنل ل  ػ ص ار اللظػوـ دػا 

ػًف تتن د المل  تىٍ رىػٍكفى دى كًؼ كى كفى  ًػنٍلمىٍلري ػٍت ًلي َّػنًس تىػٍأميري ٍوػرى أيمَّػ و أيٍ ًر ى ز إذ قنؿ: ئتيٍ تيـٍ  ى
تيٍ ًم يكفى ً نليًَّد...ع  ؿ دمراف:   .َُُاٍلميٍ تىًر كى

 
ع ؿعلني عإلػلعحيػُثعيرمػؾعحّرّي ػو،عتػإفر قيلو:ع"ر عأليَؽعي ٍتيرعت عأرٍضعأفعي حير

عًةعرفعاٍتدعالررييط".الكمبعالّطميؽعخيُرعحي 
ًتتىػ ي  !تسـ دنـ ـي اٍلمىسى دَّػنهي كحتـ الر رة قد  و ػد ار ىػ حن د دػا قكلػد: ئًإفَّ الَّػًذوفى تىكى

ـٍ تىتيٍف أىٍرضي اليَّدً  ـى تيٍ تيـٍ قىنليكا تي َّن ميٍىتىٍضلىً وفى ًدا اٍكىٍرًض قىنليكا أىلى ـٍ قىنليكا ًدو  ظىنًلًما أىٍ  يًىًر
                                                 

و ظر: ت روج اكحندوث كاآلثنر الكاقل  دا ت ىور التانؼ ليزم ارمل الم لؼ:  منؿ    (ُ)
هػعل المحخؽ: د د ار  ف ِٕٔالدوف أ ك محمد د د ار  ف وكىؼ  ف محمد الزويلا ئالمتكدل: 

 ُّٖ/ ُهػل ُُْْلرونضل الط ل : اككللل ا –د د الرحمف الىلدل ال نار: دار ا ف  زوم  
ل كال كاتد الم مكد  دا اكحندوث المكضكد ل الم لؼ: محمد  ف ديا  ف محمد ُٖٗ رقـ 

هػعل المحخؽ: د د الرحمف  ف وحا المليما الومن ال ال نار: دار َُِٓالاكتن ا ئالمتكدل: 
 ب الت روج.ل كغورهمن مف تتَُ رقـ  َُِ/ُالتتب الليمو ل  وركتل ل  نفل 
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ًوػػػورناع ال ىػػػنء: كىاًىػػػلى ن دى  ػػػنءىٍت مى ىى ـي كى رىػػػ َّ ـٍ  ى ػػػٍأكىاهي كا ًدورىػػػن دىأيكلىتًػػػؾى مى . دنلمىػػػيـ ٕٗتيرىػػػنً ري
تتكف الر رة  نل ى   لد كا    إف لـ وىتطل الخوػنـ   ركضػد اللو وػ ل أك أ ػد أيمػر   لػؿ 
الحػػراـل تمػػف مي ػػل مػػف وػػسة ال روضػػ ل أك وػػونـ رمضػػنف أك  يػػل الح ػػنب  نل ىػػ   

الر ػػرة إلػل ذلػؾ دػس تتػكف  حنلػد رب ال مػر كغوػر ذلػؾل أمػن مػف لػـ ووػؿليمػرأة أك اػ
ل كهػػػك دػػا تػػػؿ حػػػنؿ ديوػػػد أف وغوػػر الكاقػػػل مػػػن اىػػتطنع إلػػػل ذلػػػؾ ىػػػ وسل كا  ػػ  ديوػػػد

كطروخػػ  اسىػػسـ دػػػا التغووػػر كاضػػح    لػػػؿ ال  ػػا ئوػػيل ار ديوػػػد ك لػػدع دػػا تتػػػكوف 
كالم لػ ل سقنمػ  دار اسىػسـ  ال مند  كتثخو رن  نسىسـ كطيػب ال وػرة مػف أهػؿ الخػكة
 الذم وحتـ دود اسىسـ تمن حتـ ىن خن كلمتنت الى وف.

ع
ع.(ٔ)"اّت يدادعيالّديف"لنياف:ع

 
قيلو:ع" ض ترتعآراءعأكثرعالعمر ءعالّن ظريفعتػ عال ّػ ريخعالّطييعػ علَديػ ف،علمػلع

عاّتػػ يدادعالّتي تػػ عُرَ َيلِّػػدعرػػفعاّتػػ يدادعالػػدِّين ،عيالػػيعضعيقػػ يؿ:عإْفعلػػـعيكػػْفعأفر
ىنػػ ؾع يليػػدعتيرػػ عأخػػياف عأييىرػػ عال ريمػػبعيأّريرػػ عالّري تػػة،عأيعىرػػ ععػػنيافعقيّيػػ ف ع
يينيرػػػ عرايطػػػةعالح مػػػةعلمػػػلعالّ عػػػ يفعل ػػػذليؿعاُنتػػػ ف،عيالرشػػػ كمةعيينيرػػػ عأنريرػػػ ع

عح كر ف عأحدىر عت عررمكةعاٍمت ـعياًخرعت عل لـعالقميب".ع
تنروخ اكدونف دف ا ىت داد الدو ال ك حتنج ه ن وذتر التكات ا رأووف لليمنء 

 : مخن ؿ ذلؾ  ونف  ظرة الغر ووف الرأىمنلوف ليدوفل د خكؿ من وأتا
تن ت أكر ن تلوش دا اللوكر المظيم  تحت كطأة الت وى ل المتمثي   ر نؿ 
الدوفل كمف ملرـ مف اك نطرة كالخونورةن الذوف وىتظيكف تحت ىخؼ اسوحنءات 
                                                 

ذتر اكىتنذ أحمد د د ار ال يوج أف تتن ن د د الرحمف التكات ا كهمن ئأـ الخرلع ك ئط نتل  (ُ)
ا ىت دادع قد أث ت دورمن م ل رمن تثورا ممن  خيد دف الغربل ك  نو  ئط نتل ا ىت دادع الذم 

 حث  حثن مىت وضن ـع الذم َُّٖ-ُْٕٗاقت س دود تثورا مف أقكاؿ التنتب اسوطنلا أل ورم ئ
دا ا ىت دادل كدسقتدل  نلدوف كتغ ل  نلحرو ..ل كقد هضـ التكات ا هذا اكدتنر كددلرن  من 
وت نىب مل ال وت  الارقو ل كاللخيو  اسىسمو ل كزاد ديورن مف ت نر د ك راءا. و ظر: وحكة 

 .َِّ/ُالر ؿ المروض 
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 نؿ الدوف  أ رن إوحنءات ت زؿ مف الىمنءل كأف الت وى  ها  نتب المزدكم  مف ر 
 .دف ار دا اكرض

 :ك حىب رأم الم تروف أمثنؿ:  نف  نؾ ركىكل كدكلوترل كمك تىتوكل كغورهـ
إف تؿ من وأتا مف الىمنءل دود الظيـ كالاخنءل كالل ت كال سء! كا ىحب ذلؾ 

د  ذكا الت وى  كحنر كا تؿ دوف ككو كا  د دهـ  نلخونس الامكلا ديل  مول اكدونفل
 أ د أدوكف ئم درع الالكبل لمن انهدكا مف أف الت وى  قد أدمت  خوكدهن ال نس دا 

 .أكر ن
دخنمت ديل أثر ذلؾ التضند  وف الطردوف ددة ثكرات ضد الت وى  كلتف دكف 

ح المذ ك  حرت وؿل دتن ت وكرة هذا الثكرات ت دكلن ك رن قنمت دكف كضل ال د
 !الذم ت ترا حرتتد إلل الردكء كالمكت

كدترة الرأىمنلو  تخـك ديل الحؿ الكىط كهك: دوؿ الدوف دف الحونةل دمن لخوور 
 !لخوور كمن ر رل كها  ذلؾ تىنكم  وف الحؽ كال نطؿل كاسومنف كاسلحند

كقنـ ه  ء الم تركف  تألوؼ التتب ك ث اكدتنر التا ترن ـ الدوفل  ؿ كوؿ 
ؿ   لضرـ ممف لـ وخت ل حتل   وؿ الدوف دف الحونة أ رـ دتركا  نلخضنء ديل الحن

 دالدوف تيون! كمف رحـ ه  ء كلدت دومن  لد ا اتراتو  كم رن الاوكدو  التا ترل أ 
دإف أكر ن قد  رضت  نلرأىمنلو   رض   كالتكف مندة تطكرت كتتطكرل كهتذا  إلد 
 . نطت 

ال ورا و  أك يمنء الغرب كالارؽ قد تر مكا ديل دإذا تنف ه  ء ممف وىمكف د
 !أك الدون نت الكث و  الم تيخ  الم تدد  مف الالكر كاللخكؿ تنفالوركدو  المحرد

درؿ تنف مف المكضكدو  كاكمن   ال تروػ  أف وخػنس دوػف اسىػسـ اللظػوـ كدخودتػد 
أوػنـ دػا ال وػر الم  و  ديل اللخؿ كالتتنب المل ز الذم دنش ال نس دػا أونمػد أ مػؿ 
ال نطيػ ؟ ىػنء ك كال رت  كالل   كاكمنفل هؿ ووح أف وخنس ديػل هػذا اكدوػنف المحردػ  

 من وحتمكف.
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قيلو:ع"يالفريق فعرعيي فعيحكرير عي لّنظرعإلػلعريػزىعأتػ طيرعاٍّيلػيف،عيالقتػـع
ال ّ ريخ عرفعالّ يراة،عيالّرت عؿعالرض تةعإلػلعاُنميػؿ.عيرخطعػيفعتػ عحػّؽعاٍقتػ ـع

عالقػػرآفعمػ ءعرؤّيػػدًاعال ّ عميريػةعاٍخْقيػةعتييرػػ ،عكرػ عىػـعرخطعػػيفعإذاعنظػرياعإلػلعأفر
لْت يدادعالّتي ت .عيليسعرفعالعذرعش ءعأْفعيقيلػيا:عنحػفعّعنػدرؾعدقػ عؽعالقػرآفع
عيْغ ػو،عييراءعالعمػـعيأتػي بعنػزيؿعآي  ػو عيّانررػ عنينػ ع نظرًاعلخف عي علمينػ عتػ عطػ ِّ

نشػ ىدعلميػوعالرتػمريفعرنػذعقػريفعإلػلعاًفعرػفعاتػ ع نةععن يم ن علملعرقدِّر تعرػ 
عُرت يدِّييـعي لدِّيف".

أف وتكف إف مف وخكؿ  رذا الخكؿ كأمثنلد ىكاء أتنف مىيمن أـ غور مىيـ درك إمن 
ف ىما  لنلـل أك   نهس ورود أف وتوود أ طنء الر نؿ لويخورن  حنقد متحنمؿأ د كا 

 ل لو تخص م رن  ى  رـ.مل زة ال نلدةديل ال ديل رىنل  ار كدو د اللظوـ الخنتـ
كمثؿ ه  ء وولب ال خنش ملرـن ك  ن و ب ديو ن أف  ر ل ملرـ إلل اكوكؿ 

ذلؾ  و ن أف ال يؽ ودؿ ديل  لرـ  ؿ إلل إث نت ك كد ار  نلدلوؿ الخنطلل ثـ إذا أث ت ن
حدل هذا المل  زات ها ال نلؽل كأف ال نلؽ أرىؿ رىس كأودهـ  نلمل زاتل كا 

الخر فل كالخر ف ت و د الى   كالخر ف كالى   تك ب الىمل كالطند  دومن أحب المىيـ 
كترا من لـ و مر  ملوو ل كأف طند  اسمنـ كا    ظنهرا ك نط ن كغور ذلؾ مف 
اكحتنـل دمثؿ هذا اكحتنـ الىنمو  وولب ديل مف تر ل ديل اكدتنر الرأىمنلو  

 اىت داد! هك ل أف م ل المىيـ دا أف وغور دو دالدومخراطو  درمرن! درك ىور 
 م ل ارب ال مر اىت داد! كورل أف

 تخووػػد كاىػػت داد! هػػك ل ار كرىػػن تدديػػ الػػتر ـ حتػػل كلػػك تػػنفأك  الىػػبم ػػل  أفك 
كغوػػػر ذلػػػؾ تثوػػػرل كلػػػذلؾ   ووػػػح أف ويت ػػػت لتػػػؿ قػػػكؿ كلتػػػؿ قنتػػػؿ   ولػػػرؼ أوػػػكؿ 

 ن تمن ذترهن التكات ا!ل أتا د ذتر رأود ك خناد دا دركدر الرىنل ل
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عال رعػػ ليـعالّدينيػػة،عيرنيػػ عالك ػػبعالترػػر يّيةع ريف:عإفر ءعالرحػػرِّ قيلػػو:ع"يقػػيؿعىػػّؤ
 دليعاليشرعإللعخشيةعقّيةعلظيرةعّعُ درؾعالعقيؿعُكْنَيي ،عقّيةع  يػدردعاُنتػ فعيكػّؿع

ع فػ حعىػذهعال رعػ ليـعأييايػً علمّنمػ ةعرػفع مػؾ ـر الرخػ يؼعنمػ ةععرعييةعت عالحي ةع...عثػ
يراءى عنعيـعرقيـ،عيلكْف علملع مؾعاٍييابعحّمػ بعرػفعاليراىرػةعيالكينػةعيالقتػيسع
عيأرث ليـعالذيفعّعيأذنيفعلمّن سعي لّدخيؿعر علـعيعظِّريىـعر عالّ ذّلِؿعيالّعي ر...".

هذا الذم ذترا و ط ؽ ديل اكدوػنف المحردػ  كالػدون نت الكضػلو ل ك  و ط ػؽ ديػل 
  مػػػن وحػػػنكؿ تخيوػػػدا  لػػػض اكتمػػػ  كال ط ػػػنء كأهػػػؿ ال تػػػكل مػػػف المىػػػيموف اسىػػػسـل إ

متأثروف  رذا ال ترة الغر وَّ  الغرو ػ  دػف اسىػسـ كأحتنمػدل لاػح دػا أ  ىػرـ كحػب دػا 
يمت  ػذوف. كهػذا التخػدوس ليحػنتـ كم نرتػ  ر ػنؿ الػدوف لػدل  تػزل رـ ل ديل ال نس ىوندةال

-ار  االل ند إلػل د ػندة الل ػندل  لتػس مػن أرادهك دميو  ار نع الل ند مف د ندة رب 
مف  يخدل ك  وتت ا المىت د  ن ىت داد  ؿ قد ووؿ  ػد حػب الىػوندة  -ى حن د كتلنلل

 إلل مرحي  انذة كها اددنء اكلكهو ل تمن دلؿ ال مركد كدردكف كغورهـ مف الطغنة. 
لػػروض  ػػأف هػػذا ..تػػددك ال اػػر إلػػل  اػػو  قػػٌكة دظومػػ .." دوػػد ت: "ـديمػػن أف قػػكلر

الخػػكة هػػا مػػف الػػكهـ الػػذم وت ويػػد اللنمػػ  دػػف  رػػؿ! كلتػػف الحػػؽ أف هػػذا ال اػػو  هػػا 
مك كدة دا تؿ إ ىنف لالكرا  نلل ز كال خص كا حتوػنجل كد ػد المىػيـ المػ مف وتػكف 

ل كد ػػػد غوػػػر المىػػػيموف تيكً ػػػد هػػػذا ال اػػػو  الخػػػدوراكمػػػر كاضػػػحن  ك ػػػكد ار اللظػػػوـ 
وػػتـ اىػػتغسلرن لموػػنلح حتػػنمرـل ديمػػن أ ػػد حتػػل مػػف أ تػػر  أ ػػسط كأكهػػنـل غنل ػػن مػػن

تسـ قػندترـ  -ـكاحتون ر ـك خور ـلل زه- كاقدى ـ قدك كد ال نلؽ تنلاوكدووفل دإ ر
 تمنرتس كلو وف.

 
عىػػػذاعال رشػػػ كؿعيػػػيفع ريفعأفر قيلػػوعلػػػفعاّتػػػ يداَدْيف عالػػػدِّين عيالّتي تػػػ :ع"يُيقػػػرِّ

عيعػػياـعاليشػػر إلػػلعنقطػػةعأْفعيم ػػيسعلمػػييـعع-التػػيادعاٍلظػػـععيىػػـع-القػػّيَ ْيفعينمػػرُّ
عالفرؽعييفعاُلوعالرعييدعيحّؽعيييفعالرت يّدعالُرط ععي لقير".

ه نؾ درؽ ت ور  وف المىت دوف كمف حكلرـ مف ر نؿ الدوف الذوف ورك كف لرـل 
 اقد وأ ذ وكرة من ذتر التكات ا كهك وف الحنتـ دا اسىسـل كا ىت داد اككؿ 

دونف أكر نن ل  نء أك د كؿ اكىنطور كال رادنت دا الدون نت الكضلو  كاكدا  ةمك كد
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التا أل ت مف دخكؿ الر نؿل كقن يوترن ل هذا اكىنطور -كم رن ال ورا و –المحرد  
 الظنلـ. تيمن ددت إلل ذلؾ حن   المىت د  ليزوندةل

وف أمن دا اسىسـ دخد تظرر وكرة مان ر  لذلؾ مل ال نرؽ دا أف المىيم
مغيك كف ديل أمرهـ كمم كدكف مف أداء كا  رـ كأ ذهـ حخرـ دا محنى   الحنتـل 

يب ديل أمرا د رؽ  وف مف ورضل  ن ىت داد ديل أ د طند  لالد! ك وف مف غي 
  ن ىت داد.

كلػػػك درضػػػ ن  ػػػد  أف ا ىػػػت داد كقػػػل ديػػػل المىػػػيموف مػػػف حػػػنتمرـل در ػػػنؾ طػػػرؽ 
لػػػػػؿ ىػػػػػيط  ار كىػػػػػيط  المىػػػػػت د كاحػػػػػدةن كف ة ليتغووػػػػػرل ك  ووػػػػػح التلمػػػػػوـ   وػػػػػددد

المىػيموف كديػل مػر اكزمػنف ت ػد دػورـ المػ مف الخػكم الػذم تظرػر ثمػنر اسومػنف ديػل 
أدلنلدل كت د دورـ الم مف الضلوؼ الذم وتت ػا  ػأداء ال ػراتض ديػل تىػؿل كدػا تػؿ 

  ور تمن كرد دا الحدوث ال  كم الاروؼ.
 

عر عيع ينيفعيوعاّتػ يداد،ع فريػؽعاٍرػـعإلػلعرػذاىبعقيلوعلفعرم ؿعالديف:ع"يأقؿُّ
يشي عر ع ديةع ق يـعيعضي عيعضً ،عت  ي  رعقيرةعاٍّرػةعييػذىبعريحيػ ،عتيخمػيعالمػّيع
لْت يدادعليييضعيُيفػرِّخ،عيىػذهعتي تػةعاُنكميػزعتػ عالرتػ عررات،عّعُيؤيِّػدى عشػ ءع

 ْتيـعتػػ عرثػػؿعانقتػػ ـعاٍىػػ ل علمػػلعأنفتػػيـ،عيّاتنػػ عيـعيأتػػيـعييػػنيـعيتػػيبعاخػػ
ع."اٍدي فعيالرذاىب

هذا التسـ وحوحل لتف التكات ا ه ن  ظر إلل ال تو   كلـ و ظر إلل اكوؿل 
كاكوؿ هك لمنذا كوؿ المىت د إلل هذا الحنؿ؟ كهذا تأم م حث و ب ا  ت نا إلود 
دا هذا التتنبل هك لمنذا ويىنكل اسىسـ  غورا مف اكدونف ديل الطروخ  الغر و  

نلو ؟ دإف رضوت اكدونف كالدون نت  تألود اس ىنف درذا   وتكف أ دا دا الرأىم
 اسىسـ. 

أمن ظركر مثؿ هذا التخوور دا تط وؽ اسىسـ كاىت داد الحنتـ ديل الردو  درك 
لـ ووؿ إلل من كوؿ إلود إ  لضلؼ درـ اسىسـ د د المىيموفل ك  نو  دا 

 ل دخد ا تار ال رؿ  اتؿ ت ور  وف المىيموف درد التكات ا ك رنو  ال سد  اللثمن و
ممن أدل إلل الضلؼ الادود دا الي  اسىسـ ال ترو  التا   نرهن تحرؽ ال ىندل 
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ك  كرهن تضول الظيمنتل كدا مثؿ هذا الحنؿ   وىتغرب مف ظركر الل ل نت 
مرن كالتمىؾ  نلخكمونت كالخ يونت كا دتزاز  نلكط ونت كمن ت تج د د مف  زادنت حر 

اسىسـل درذا الركا ط وحـر الددكة إلورن د دمن تخـك ديل أ رن را ط  مخدم  ديل 
 را ط  اسىسـ.

كلػػػذلؾ تػػػػنف مػػػػف أ ػػػػرز ىونىػػػػنت المىػػػػتلمروف ليدكلػػػػ  اللثمن وػػػػ  هػػػػا إثػػػػنرة مىػػػػأل  
اكقيوػػنت كالخكموػػنت التػػا مزقػػت الػػ سد كالل ػػند  لػػد أف تػػنف المىػػيمكف   ولردػػكف مثػػؿ 

س دضؿ للر ا ديل أد ما ك  أ وض ديل أىكد إ   نلتخكلل درػؿ هذا المحرمنتل د
 درد ن  لد هذا ال ونف لمنذا تن ت الت رق  مف أدكات المىتلمروف؟

 
عر ػلع عييفعاّتػ يداَدْيف:عالّتي تػّ عيالػّدينّ عرق رنػةعّع نفػؾُّ قيلو:ع"ييحكريفعيأفر

عاًخرعإليو،عأيعر لعزاؿ،عزاؿعرع تيقو،عيّاْفععمح،عأيعضػعؼعُيِمدعأحدىر عت عأّرةعمرر
عشياىدعذلػؾعكثيػرٌةعمػّدًاعّعيخمػيعرنيػ ععاٍّيؿ، عمح،عأيعضعؼعالثّ ن .عييقيليف:عإفر

عالػػػّديفعأقػػػيىع ػػػأثيرًاعرػػػفعالّتي تػػػةعإعػػػْحً ع عركػػػ ف.عيُييرىنػػػيفعلمػػػلعأفر زرػػػ ٌفعّي
عيّاتت دًا".
  ممف كهك إمن أف وتكف  لرذا الخكؿ وت وف أحد أمروف  اىتارند التكات ا دا

من أف وتكف ممف ولرؼ ذلؾ  ولرؼ مل ل الدوف كمل ل الىونى ل كها موو  ل كا 
 يوؿ لي مركر دتتكف الموو   أدظـ!كلت د وتلمد التظ
الدوف لغ : ال زاء كاسىسـ كاللندة كالل ندة كالمكاظب مف اكمطنر كلاوضنحل 

كالحتـ كالىورة  كالطند  كالذؿ كالحىنب كالخرر كالغي   كا ىتلسء كالىيطنف كالميؾ
 كالتد ور كالتكحود كالمي  كاىـ ل مول من وتل د اليَّد دز ك ؿ  د. كغور ذلؾ.

لت ظوـ دسق  اس ىنف  ر د  -تلنلل-كدوف اسىسـ: هك الدوف الذم أ زلد ار 
ك   ىد ك غورا مف ال نسل كدوف اسىسـ اللظوـ قد أودا ار  تتنب مل ز كهك الخر ف 

 ـ دو ن مخنـ ال  ا دا تؿ  وتو مىيـ.التروـ الذم وخك 
كالىونى  ها دمؿ اك  ونء ك ي نترـل كاكدل  ديل ذلؾ تثور كل أ ذ كاحدا م رنل 

: -ويل ار ديود كىيـ-: قنؿ: قنؿ رىكؿي ار-رضا ار د د -دف أ ا هرورة 
يى ى » ل كىاً  َّدي    ى اَّ  لدمل تن ت  ى يك ًإٍىرىاتوؿى تىىيكىيريـي اكٍ  وىنءيل تييمن هىيىؾى  ى اّّ  ى دي  ى اّّ
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ـٍ  ل قنلكا: دمن تىٍأميري ن؟ قنؿ: أىٍكديكا ً  ىولىً  اككؿل ثـ أدطكهي كفى يى ىنءي دىوىٍتثيري كىوتكف  لدم  ي
خَّرـل كاىأىلكا ار الذم لتـل دىإفَّ ار ىىنًتييريـٍ دىمَّن اٍىتىردىنهيـٍ   . عُئ«حى

ل ك  و وػػػؿ  و رمػػػنل كهمػػػن كحػػػا مػػػف رب دنلىونىػػػ  دػػػا اسىػػػسـ  ػػػزء مػػػف الػػػدوف
اللػػنلموفل ك  ووػػح ا دتػػراض ديورمػػنل كمػػف أحىػػف دػػا تط وخرمػػن ديػػد أ ػػر إحىػػن دل 

 كمف لـ وط خرمن أك أىنء دا تط وخرمن دنر  رمء ممن لوس مف دو د.
 

قيلػػػو:ع"يقػػػدعأمرػػػ عالك ّػػػ بعالّتي تػػػييفعالُرػػػدقِّقيف،عي ّتػػػ ن دعلمػػػلعال ّػػػ ريخع
عر عرفعأّرةعأيعل عمػةعأيعشػخصعَ َنطرػَ عتػ عالػّديفعأيع شػدردعتيػوعياّت قراء،عرفع أفر

دهعيلقي ه". عنظ ـعدني هعيخترعأّي عإّعياخ ؿر
أف م رـك التادد لـ وتف  م د ويظًررك  لتسمد دنـ دف التادد دكف تحدودا  مل ل ملوف

دد دا كاضحن لدود! دإف تنف ورود  تسمد هذا من وظرر د د  لض المىيموف مف التا
 أمكرهـ ديل ادت نر أ د ورود  رضترـل دو ب  ونف من وأتا:

 المىيمكف قدومن كحدوثن هـ ديل أو نؼ ثسث :
 . مىيـ متادد كهمن و  نف:ُ

 أ. مف و لؿ ال ندي  ئالمىتحبع كا  نل أك و لؿ المتركا حرامن!
 ب. مف وحـر أك وحيؿ  حىب من وراا دخيد كهكاا!

 . مىيـ متحيؿ:ِ
ل كا ترؾ المحرمنتل -ى حن د-ك كوف ميٍىًيمىوفل كقد ترؾ من أك ب ار  كهك مف كلد

 غور ملت ر للخنب ارل ك  راغب دا ثكا د.
 . مىيـ متمىؾ:ّ

كهك الذم تمىؾ  نسىسـ تمن أي زؿل  ندس الكا ب كا  نل كالحراـ حرامنل كال ندي  
ف هـ أهؿ ار كو كتدل ال ن كف در  ء المتمىتك   ندي ل كالمتركا متركهنل كالم نح م نحن.

مف دخن دل كال نتزكف  ثكا د ك  تد كرضكا دل إف منتكا ديل ذلؾ. أمن المتاددكف كالمتحييكف 
 د ددك ار لرـ  نلرداو  مف ق ؿ أف وأتورـ المكت كهـ   والركف.

 

                                                 

 .ّْٓٓ رقـ  ُٗٔ/ْن ذتر دف   ا إىراتوؿل ركاا ال  نرمل تتنب أحندوث اك  ونءل  نب م  (ُ)
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عالّتي تةعيالػّديفعيرشػي ف عكؿعالردقِّقيفعالّتي تييفعيريفعأفر عقيلو:ع"يالح عؿعأفر
عإعػػْحعالػػّديفعىػػيعأتػػيؿعيأقػػيىعيأقػػربعطريػػؽعلِعػػْحع ر كػػ  َفْيف،عييع يػػريفعأفر

عالّتي ت ...".
 نلمػػدقخوف؟ درػػؿ أف هػػ  ء دردػػكا الػػدوف كأدرتػػكا  ورـكلمػػنذا وىتاػػرد  خػػكلرـ؟ كويىػػم

يػؾ إلرػنل كمػن وػ دم مل نا؟ د تس هذا الطروػؽ الػذم ىػيتكا! داػرؾ كت ػر أف وي لػؿ المى 
 ون كدػػػذاب دػػػا اآل ػػػرةل كهػػػذا أمػػػر كاضػػػحل لتػػػف الغروػػػب دػػػا هػػػذا مػػػف دىػػػند دػػػا الػػػد

كلمػنذا ل ذ اللخيػا كالىػيكتا إوػسحن ىونىػونل هػذا الاػذك ع هػك أ ػد لمػنذا وىػمك المكض
د ػػػد  خيػػػد لمثػػػؿ هػػػذا اكقػػػكاؿ  لػػػـ و ػػػزا التػػػكات ا دوػػػف اسىػػػسـ دػػػكرا كوردلػػػد دػػػف غوػػػرا

ا إف دلػت ديػل اػاء ؟! دمثؿ هذا الميحكظنت تثوػرة دػا هػذا التتػنب كالتػا هػالغرو  
 ظػػرة غر وَّػػ ل كهػػك قػػد وحػػب دو ػػدل  تن ػػت دإ مػػن تػػدؿ ديػػل أف  ظػػرة التػػكات ا لاىػػسـ

ا و ل التػا تاػ ل غروػزة التػدوف كلتف ح د لد تحب الرأىمنلا الدومخراطا لدون تػد ال وػر 
 .دا   ىد اطمت نف  ك  دا دخيد دكف ق ند د دال 
 

ـرعمػػ ءعاُنميػػؿعيتمتػػييؿعالّدلػػةع يالِحْمػػـ،عتعػػ دؼعأتعػػدًةعرحريقػػًةعينػػ رعقيلػػو:ع"ثػػ
القتػػ يةعياّتػػ يداد،عيكػػ فعأيضػػً عرؤّيػػدًاعلنػػ ريسعالّ يحيػػد،عيلكػػْف علػػـعيْقػػَيعُدل  ػػوع

ليفعلملع فييـع مؾعاٍقياـعالرنحطرة  . (ُ)اٍير
مىػػأل  اهتػػػداء اكمػػػـ   تتليػػؽ  خػػػكة الػػػددنة  خػػػدر تليخرػػن  نىػػػتلداد الم تمػػػل لخ ػػػكؿ 

دف طروؽ إحىنىد  نلكاقل ال نىد ثـ إدراتد لي ػدوؿ كوػحتدل كف التغوورل كذلؾ وتكف 
مىػأل  تغووػر الم تملػنت هػا مػف أوػلب اكدمػنؿ دػا هػذا الحوػنةن ك رػن تحتػنج إلػل 
ديـ كو ر كقكة كحتم  دا مكا ر  ال وت  ال نىدة التا تغوور ال  كس كتاػكا الحخػنتؽل 

مػل دىػندهن كا حرادرػنل لػذلؾ  تسءـتكتاتؿ اكدتنر كالم نهوـ  ؿ كتك د الخ ندنت التا 
تػػنف أ ػػرز المتوػػدوف لرػػذا اللميوػػ  الت ػػرل هػػـ اك  وػػنء الملوػػكمكف ئديػػورـ الىػػسـعل 

 كالوىػػػػ المتػػػػأ روفل كأمثػػػػنلرـ مػػػػف أهػػػػؿ الوػػػػسح كاسوػػػػسح. ثػػػػـ إف اس  وػػػػؿ كددنتػػػػد
                                                 

ت  وؿ مف حرؼ التكراة كاس  وؿل الم لؼ: ونلح  ف الحىوف ال ل رم أ ك ال خنء و ظر:    (ُ)
هػعل المحخؽ: محمكد د د الرحمف قدحل ال نار: متت   الل وتنفل ٖٔٔالرناما ئالمتكدل: 

 .َُُ/ُـ ُٖٗٗهػ/ُُْٗالرونضل المميت  اللر و  الىلكدو ل الط ل : اككللل 
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ل كف اس  وػػػػػؿ أك اك ن وػػػػػؿ كالحػػػػػكارووف دػػػػػا قػػػػػكة اسومػػػػػنف كوػػػػػح  المػػػػػ رجتلوىػػػػػل 
 حنلون تت ت  لد كقت طكوؿ مف كدنة دوىل ئديود الىسـع. المك كدة

 
عاٍيّيةعيالينّيةععف  فعرم زير ػ فعُيعيرػرعييرػ علػفعرعنػلعّعيقيمػوعالعقػؿع"قيلو:ع أفر

عإّع تميرً ".ع
هذا التسـ كمن ىوأتا  لدا هك للدـ كضكح مل ل اللخؿ كاللميو  اللخيو  د د 

  ا أوضنل كلاوضنح  خكؿ:ه  ء الخـك كددـ كضكحرن د د التكات
 الحتـ ديل الكاقل ئااء/ دلؿع. :اللخؿ كال تر كاسدراؾ  مل ل كاحد كهك

 .اللميو  اللخيو  ها التا تموز اس ىنف دف غورا مف الم يكقنت
 :اللميو  اللخيو  حتل تتـ و ب أف تتكدر أر ل  أمكر كها

 .الدمنغ الونلح لير طل دس وىلًخؿ مف تنف م  ك ن . ُ
 الحكاس ال مس ئال ظر كالىمل كالاـ كالذكؽ كاليمسع.. ِ
 الكاقل الذم  رود أف  حتـ ديود.. ّ
 .مليكمنت ىن خ  ت ىر هذا الكاقل. ْ

 :مثنؿ
لك كضل ن أمنم ن المك نوؿ ئكهك الكاقلعل ديف وىتطول أف وتلرؼ ديود 

تلرؼ ئالم  كفعل كلك تنف دنقس كلت  ن ئأغيخ ن حكاىد ال مسع ديف وىتطول أف و
هذا اللنقؿ ديل المك نوؿل كلك أ ذ ن هذا المك نوؿ إلل ر ؿ دنقؿ ىيوـ الحكاس كلت د 
دنش دا زمف الوحن   ديف وتلرؼ ديودل ك د   وميؾ ئالمليكمنت الىن خ ع التا 

 .ت ىر هذا الكاقل
 :مثنؿ   ر

إذا درض ن حرتنت الوسة س ىنف دنقؿ ىيوـ الحكاس لو ىر ل ن مل نهنل دإ د 
وىتطول أف و وف مل ل هذا الحرتنتل إ  إف وخكؿ ل ن ها أمر مف ارل كىمل ن  لف

كأطل ن لدن كف هذا المى كؿ   وميؾ مليكمنت ىن خ  دف هذا الحرتنت إ  ا رن أمر 
 .-ى حن د–مف ار 
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 :مثنؿ   ر
لك قنؿ قنتؿ: توؼ ت ـز  ك كد المستت  كها م يكقنت   تدرترن الحكاس دس 

 ن؟كاقل لر
قي ن: إف المستت  ث ت ك كدهن  زمن دكف اؾل ك رن كرد ذترهن  تتنب ار 

 .ئالمل ز المحىكسع الذم هك  وف أودو ن
 :كمثنؿ أ ور

   توؿ إلود الحكاس؟ -ى حن د-لك قنؿ قنتؿ توؼ تلخؿ ك كد ار كهك 
 :قي ن: إف ك كد ار ث ت  دلويوف حىٌووفل أكلرمن دخيا

دل أك أم ااء حكلدل و ـز أف هذا الااء م يكؽ دإف مف و ظر إلل   ى
ل نلؽل دنلمو نح مو كع كمثيد الامس كالخمرل كمف  يخرمن هك ارل كهك الذم 
أ  ر ن  ذلؾ دف طروؽ رىيد الذوف أودهـ  نلمل زات كم رن الخر ف التروـ الذم د ز 

لل وـك الخونم   .كول ز دف استونف  مثيد اس س كال ف كا 
 :ثن ورمن  خيا

ث ت ك كد ارل ك يخد لي يؽل كتؿ من أ  ر  د مف الغوبل  دلوؿ  خيا محىكس 
كهك الخر ف التروـل الذم  راا ك ىملد ك يمىد ك ل ز دف استونف  مثيد  حف كتؿ 

لل وـك الخونم   .اس س كال ف كا 
هذا هك مل ل اللخؿل أك اللميو  اللخيو  أك ال ترو  أك دميو  اسدراؾ التا تيموز 

 ىنف دف غورا مف الم يكقنت.اس 
من أردت  ون د مف هذا التسـ تيد هك أف اك كة كال  كة لرمن مل ل حخوخا أ زلد 
ال ونرل ديل دوىل ئديود الىسـعل دكف دتر أك دلوؿ دخيا قطلا أك  خيا 
قطلال كهذا لوس اأف ال ونرل دخط  ؿ هك اأف تؿ اكدونف الىمنكو  كالدون نت 

ل دمن ها إ  ق ؿ ذلؾ حتل ئويل ار ديود ك لدع  ؿل  ا محمد الكضلو  م ذ  لث  ا
 أك أ رن أدونف حؽ مز ت كحردت مل امتداد الزمنف. لأىنطور ك رادنت كت ر

ديل رىنلتدل كليحن   إلل أمن اسىسـ دخد قنـ ديل الدلوؿ اللخيا كالدلوؿ ال خيا 
 :الت ووؿ دا زمن  ن أ ٌوف من وأتا

أف وودؽ تودوخن  نزمن ئدكف اؾع  أمر  -إ ىنف أم–  وىتطول اس ىنف 
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ملوف إ  وتكف هذا اكمر قد كوؿ إلل هذا اس ىنف دف طروؽ الحس ئالحكاس 
 ال مس كها ال ور كالىمل كالاـ كالذكؽ كاليمسع.

أمن إف كوؿ هذا اكمر دف غور الحكاس تنس  نر مثس دإف هذا اكمر قد 
    اسومنف ئالتودوؽ ال نـز دكف أم اؾع.ويودؽ كلت د   ومتف أف ووؿ إلل مرت

 خؿ ال  ر ئ ملع دف ئ ملع مف ال نس وىتحوؿ ات نقرـ كتكاط هـ ديل إ  أف وى 
 التذب.

دمف رأل اركؽ الامس  لو د لوس تمف أي  ر  اركقرن كهك ولوش دا غرد  
 مظيم 

 كمف ىمل اكذاف  أذ د
 كمف اـ دطرا طو ن
 كمف ذاؽ طلمن حيكا
  ندمنكمف لمس ىطحن 

 .تمف أي  ر دف هذا اكحداث إ  نرالوس 
كهذا تذلؾ و وف أف تؿ اكدونف الىمنكو  كالدون نت الكضلو  دا الكقت الحنضر 
إ  اسىسـل تيرن قد  ي وت ديل اك  نر كاكىنطور كتألوؼ الر نؿل دنسىسـ و تيؼ 

 كها الخر ف اللظوـ. محىكى المل زة الد رن  أ د قد  ي ا ديل 
 تتنب ار  وف أودو نل  يمىد ك راا ك ىملد. درذا

د حف أمنـ قكتد مثؿ ىنتر ال ار  حس  نلل ز دف استونف  مثيدل د ودؽ  د 
ل ددو  ن اسىسـ قنتـ ديل المل زة ال نلدةل -ى حن د- زمن ئدكف اؾع أ د تسـ ار 

ال ونؿ   سؼ تؿ اكدونف الىمنكو  كالدون نت ال ارو  الكضلو  التا تخـك ديل 
 كاك  نر.

كلك ىأؿ ىنتؿ دخنؿ: توؼ إذف تودقكف  نل    كال نر كالمستت  كال ف ك  نء 
 كح ئديود الىسـع لى و تد ك.. ل توؼ تودقكف  رذا اكمكر تيرن  نزموف دكف اؾل 
كها لـ تويتـ دف طروؽ الحكاس؟ قي ن: إف هذا المغو نت كغورهن ممن كرد دا 

 الخر ف المحىكس.
  مف  رن ئ ودقرن دكف اؾعن ك رن كردت دا المل زة المحىكى .دو ب أف  
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 كديل ذلؾن ككف المىيموف و زمكف  إومن رـن ك د قنتـ ديل المل زة
  ليرـ ار ارداء لأل  ونء ديل ت يوغرـ رىنل  ار كقكامرـ إف أ تركا.

ئويل  كتأف المىيموف ئانهدكاع ه  ء اك  ونء كهـ و يغكف أقكامرـل قنؿ ال  ا
ويددل  كح وـك الخونم ل دوخكؿ: ل وؾ كىلدوؾ ون ربل دوخكؿ: هؿ »ار ديود ك لدع: 

 يغت؟ دوخكؿ:  لـل دوخنؿ كمتد: هؿ  يغتـ؟ دوخكلكف: من أتن ن مف  ذورل دوخكؿ: مف 
تىذىًلؾى  وارد لؾ؟ دوخكؿ: محمد كأمتدل دواردكف أ د قد  يغ .. دذلؾ قكلد  ؿ ذترا: ئكى

ـٍ  لىٍي ىنتي وىتيكفى ا ى يىل ال َّنًس كى ىىطنن ًلتىتيك يكا ايرىدىاءى دى ـٍ اىًرودانعأيمَّ ن كى يىٍوتي  .عُئ«لرَّىيكؿي دى
كهذا الارندة مف أم  ال  ا محمد ئويل ار ديود ك لدع   تختور ديل قـك  كح 

 ديود الىسـ دخطل  ؿ ها انمي  لألمـ تيرن.
ء ال  ا كملد الر سفل كو اء و ا»كذلؾ لخكؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع: 

ال  ا كملد الثسث ل كأتثر مف ذلؾ كأقؿل دوخنؿ لد: هؿ  يغت قكمؾ؟ دوخكؿ:  لـل 
دويددل قكمدل دوخنؿ: هؿ  يغتـ؟ دوخكلكف:  ل دوخنؿ: مف ارد لؾ؟ دوخكؿ: محمد 
كأمتدل دتيددل أم  محمد دوخنؿ: هؿ  يغ هذا؟ دوخكلكف:  لـل دوخكؿ: كمن ديمتـ 

وخكلكف: أ  ر ن   و ن  ذلؾ أف الرىؿ قد  يغكال دودق نا أم  م ن دكف اؾل  ذلؾ؟ د
يىل ال َّنًس -تلنلل-قنؿ: دذلتـ قكلد  ىىطنن ًلتىتيك يكا ايرىدىاءى دى ـٍ أيمَّ ن كى لىٍي ىنتي تىذىًلؾى  ى : ئكى

ـٍ اىًرودانع يىٍوتي وىتيكفى الرَّىيكؿي دى  . عِئ«كى
الم ىػركف: أمػ  دػدك ل كقػد ااػترط  اذتػر  أم  كىطن ول ػا تمػن -تلنلل-كقكؿ ار 

اللدالػػ  ئكهػػا دػػدـ ال ىػػؽع دػػا الاػػنهد دػػا أتثػػر مػػف  ػػصل كهػػك مػػن  -ىػػ حن د-ار 
  الكىػػطو   لالتػػروـ دػػا الخػػر ف ذيتػػر دػػا هػػذا الػػ ص أوضػػنل هػػذا هػػك مل ػػل الكىػػطو 

 !لحؽ  نلحضنرة الغر و  الرأىمنلو كمف  لالتا وركج لرن الليمن وكف
                                                 

ركاا ال  نرم دا تتنب ت ىور الخر فل  نب قكلد تلنلل: ئكتذلؾ  لي نتـ أم  كىطن لتتك كا    (ُ)
 .ْْٕٖ رقـ  ُِ/ٔارداء ديل ال نس كوتكف الرىكؿ ديوتـ اروداعل 

ى ف ا ف من دل الم لؼ: ا ف من   أ ك د د ار محمد  ف وزود الخزكو ال كمن   اىـ أ ود  (ِ)
 -هػعل تحخوؽ: محمد د اد د د ال نقال ال نار: دار إحونء التتب اللر و  ِّٕئالمتكدل:  وزود

 ُِّْ/ِدووؿ دوىل ال ن ا الحي ال تتنب الزهدل  نب و   أم  محمد ويل ار ديود كىيـ 
 .ِْْٖ رقـ 
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القػػدرعال ػػ عيرثػػتعاُتػػْريةعالّ فمتػػؼعتييػػ علػػفعأديػػ فعالييػػيدعقيلػػو:ع"كرتػػألةع
عيأيى ـعاليين ف".ع

 أف هؿأوؿ مىأل  ئالخضنء كالخدرع  رذا الي ظ  نء دف ال سى   الوك نف كها 
هك ى اؿ حٌور المتتيموف المىيموف ئالملتزل ل ال  رو ل ك اس ىنف مىور أـ م ور؟ 

ل كمف  لدهـ ممف تأثر  رـ مف المىيموفل   سى الالى  ... عل كمف ق يرـ مف أهؿ 
 :  وف من وأتا ك ن تونر

أدلنؿ اس ىنف هك ممن وخل ديود الحس كها لوىت مف الغوب الذم   ومتف 
 إدراتد.

_ دنس ىنف مىٌور   ظنـ ت نقا الم يكقنت دا هذا الك كدل دخد  نء إلل الد ون 
و تر كالدود أك اتؿ  ىمد أك ديل غور إرادتد كىورحؿ د رن  غور إرادتدل كهك لـ 

 لكف دو ود.
_ كاس ىنف مىور تذلؾ دا أمكر تخل م د أك ديود   را د دل  ورا تن ت أك ارا 

  غور إرادة م د.
 تأف وىخط مف ا رة ديل ر ؿ   ر دوختيد درك مف الخضنء.

 هذا هك الخضنء.
ف وىت دـ _ أمن الخدر تمن  حثد المتتيمكف المىيمكف كال سى  ل درك أف اس ىن

دا حونتد أاونء لرن  نوونت. ت نوو  اسحراؽ دا ال نرل دمف  يؽ هذا اسحراؽ 
 نل نرل  نلتأتود هك ارل دنس ىنف وىت دـ هذا اكاونء دا ال ور أك الارل 

 كىوحنىب ديل ذلؾ.
أمن من وتكف دود اس ىػنف م وػرا: درػك أ ػد  إرادتػد أف وػ مف أك وت ػرل أك وىػرؽ أك 

 ـك أك و طرل كهذا من ىوحنى د ار ديود.وترؾل أك وو
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قيلو:ع"يىكػذاععػ رتعالّنعػرانيةعُ عظِّػـعرمػ ؿعالكينػيتعإلػلعدرمػةعال قػ دعالّني يػةع
لػػػػفعاهللعيالععػػػػرةعلػػػػفعالخطػػػػأعيقػػػػيرةعال رشػػػػري ،عينحػػػػيعذلػػػػؾعرّرػػػػ عرتضػػػػوعأخيػػػػرًاع

ع."اليري ت  ف عأيعالرّامعيفعت عاٍحك ـعٍعؿعاُنميؿ
وظرػػػػر إد ن ػػػػد  نل ركتىػػػػتن تل ديمػػػػن أف تػػػػؿ ال وػػػػنرل تأ ػػػػد دػػػػا هػػػػذا المكضػػػػل 

ك  نوػػػ   لػػػد ال لثػػػ  و ط ػػػؽ ديػػػورـ كوػػػؼ الضػػػسؿل ك  ووػػػح مػػػدحرـ أك الت روػػػؽ 
وػػػػـك  كو  ػػػكاالػػػد ون  تػػػا وىػػػلدكا دػػػػاددػػػػكترـ إلػػػل ادت ػػػنؽ اسىػػػػسـ و ػػػب  ػػػؿ   وػػػ رـل
ـً ًدو نػػن دىيىػٍف وي  الخونمػ ل ٍىػسى ٍوػرى اٍسً ػٍف وىٍ تىػػًغ غى مى ٍخ ىػػؿى ًمٍ ػدي كىهيػكى ًدػػا اآٍلً ػرىًة ًمػػفى قػنؿ تلػػنلل: ئكى

ع  ؿ دمراف:  نًىًروفى ػيَّـى أى َّػدي ٖٓاٍل ى ىى يىٍوًد كى يَّل اري دى ٍورىةىل دىٍف رىىيكًؿ اًر وى . كدىٍف أىً ا هيرى
 : ل»قىنؿى ػً  وىريػكًدمّّ ػده ًمػٍف هىػًذًا اٍكيمَّ مَّدو ً وىًدًال  ى وىٍىمىلي ً ا أىحى ل  كىالًَّذم  ىٍ سي ميحى كى ى  ىٍوػرىاً اّّ

نًب ال َّنرً  ـٍ ويٍ ًمٍف ً نلًَّذم أيٍرًىٍيتي ً ًدل ًإ َّ تىنفى ًمٍف أىٍوحى لى  .عُئ«ثيَـّ وىميكتي كى
 

ـرعم ءعاُتْـعريذِّيً علميييدّيةعيالّنعرانّية ع".قيلو:ع"ث
اسىسـ لـ ورذب الوركدو  كال ورا و ل  ؿ هك  ى رن  نلتيوػ  ك ػنء  تاػرول  دوػدل 

مر أت ندرن  ترترن كادت نؽ اسىسـل كه نؾ درؽ  وف ال ىػخ كالترػذوبل دنل ىػخ ول ػا كأ
مػف غورهػن كزاد ديورػن من ا تيط  رن  د رن الت دوؿ  حتـ  دودل كالترذوب ول ا أ د أ لد

ؽّْ  اكمػػر ل كلػػوسكأقرهػػن ديػػل مػػن ت خػػل ٍل ىػػن ًإلىٍوػػؾى اٍلًتتىػػنبى  ًػػنٍلحى تػػذلؾل قػػنؿ تلػػنلل: ئكىأىٍ زى
ػػدّْ  ػػن أىٍ ػػزىؿى اليَّػػدي كى ى تىتَّ ًػػٍل ميوى ـٍ ً مى ـٍ  ىٍوػػ ىري يىٍوػػًد دىػػنٍحتي ميرىٍوًم نػػن دى ٍوػػًد ًمػػفى اٍلًتتىػػنًب كى ػػن  ىػػٍوفى وىدى قنن ًلمى

ػػنءىؾى  ػػن  ى ـٍ دىمَّ ػػؽّْع المنتػػدة  أىٍهػػكىاءىهي ا اآلوػػ  ت ػػوف حتػػـ اسىػػسـ دػػا غوػػرا هػػذك ل ًْٖمػػفى اٍلحى
ف ك  مف اكدونف كم رػن ال وػرا و ل حتػل ـ تحػرؼ كلػـ وػد يرن الاػرؾ كالت ػر كغورهمػن لػا 

 مف المك خنت كالمحرمنتل دمن  نل ن  لد د كلرن!
 

،عى درػػػً علمّ شػػػريؾعي لُكمِّيػػػة،ع قيلػػػوعلػػػفعاُتػػػْـ:ع"ُرؤترتػػػً علمػػػلعالحكرػػػةعيالعػػػـز
ع."يُرحِكرً علقيالدعالحّرّيةعالّتي تيةعالر يّتطةعييفعالدِّيريقراطيةعياٍرت قراطية

نء الت رل د د الم لؼ! دنكرىتخراطو  تل ا حتـ اكاراؼ أك من كه ن ت دأ اك ط
                                                 

ىيـ ركاا مىيـ دا تتنب اسومنفل  نب ك كب اسومنف  رىنل    و ن محمد ويل ار ديود ك    (ُ)
ع.ُّٓ رقـ  ُّْ/ُإلل  مول ال نسل ك ىخ الميؿ  ميتدل 
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حتـ الالب  نلس اكدونفل كالدومخراطو  ها تىمل  نلط خ  الذه و  أك من وا د م
 نلالب دف طروؽ  كا د الذوف و ت  رـل ثـ ت  ثؽ د رـ ىيط  تارولو  ئال رلمنفعل 

تس ال ظنموف  لوداف تؿ كىيط  ت  وذو  ئالحتكم عل كىيط  قضنتو  ئالخضنءعل ك 
 ال لد دف اسىسـل دتوؼ وتكف اسىسـ متكىطن  و رمن؟

قنتـ ديل الدلوؿ اللخيا كالدلوؿ ال خيا  -ى حن د–دنسىسـ هك كحا مف ار 
يوـ المل زل كديل مف و مف  د ا ىتىسـ كال ضكع رل ك لد هذا اسومنف و ب التى

 تنـ إلود.ل كا حتكا ىتىسـ لمن  نء  د الكحا
أمن الم ندئ كاكدتنر ال ارو  درا قن ي  ليتغوور كالت دوؿ  حىب الظركؼل 
دطنء اس ىنف ىيط  التارول  كضلرن دخؿ  ارم قنور دف اسحنط   تؿ ااءل كا 
ى َّب كىوى ب ال ىند كالاخنء لرذا التكتب كأهيدل دس ومتف ليم يكؽ إ  أف وىور 

راد الون لل  ىتلمؿ أم  ل  مو كد   حىب من أال نلؽل تمن أ  ن  لد  مثؿ من أراد
 .أك اضطر تكا   تلطيت 

كهذا اكمر و ب درمد مف ق ؿ ال نس  مولنل كأكلرـ تثور مػف المىػيموف الػذوف   
وخدّْركف قوم  مػن وحميػكف مػف دوػف دظػوـ دقوػؽ وياػرّْؼ مػف وػ مف  ػد كوردلػد دػا الػد ون 

ع  -ارؼل–قنؿ تلنلل: ئكىاً  َّدي لىًذٍتره  لكاآل رة ىىٍكؼى تيٍىأىليكفى ًلخىٍكًمؾى كى  .ْْالز رؼ: لىؾى كى

ع
ءعالخمف ءعالرّاشػديفعتيرػياعرعنػلعيريػزىعالقػرآفعالّنػ زؿعيميػ يـ،ع عىّؤ قيلو:ع"تإفر
يلرمػػياعيػػوعيا رخػػذيهعإر رػػً ،عتأنشػػؤياعحكيرػػةعقَضػػْتعي لّ تػػ ييعح رػػلعييػػنيـعأنفتػػيـع

دثياعتػػ عالرتػػمريفعلياطػػؼعأخػػيةعييػيفعتقػػراءعاٍّرػػةعتػػ عنعػػيـعالحيػػ ةعيشػػظفي ،عيأحػػ
يريايطعىيعةعام ر ليةعاش راكيةعّع ك دع يمدعييفعأشق ءعيعيشػيفعيإل لػةعأٍبعياحػدع

عياحدة". ٍـّ عيت عحض نةعأ
قكلد "ال نزؿ  يغترـ" هك تلروض  نللثمن ووف اكتراؾ  أف اللرب أدرـ م رـ 

 ردضد اسىسـ.  ليرىنل ل كمن و ر ذلؾ مف ت ضوؿ لي  س اللر ا ديل غورال كهذا و
كقكلد: ااتراتو ! كق يرن  خيوؿ مد و  ك لدهن قكمو ل كغور ذلؾ مف الموطيحنت 

 الغر و  كالارقو  التا لرن ملنف اوطسحو  حدوث  ت نلؼ اسىسـ  مي  كت ووس.
   إلد كالتكف مندة تطكرت كتتطكر!  دترل أ  -مثس–ن اتراتو  كم رن الاوكدو  د
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رن اكاونء المندو  المحىكى  التا   تتليؽ  ك ر   ظر كالمد و  إف أرود  
من إف تنف المخوكد  رن الدكل  المد و  درذا هك الذم   و كز  تنلو ندنت دت  ذل كا 

 كلاوضنح:
الدكل  المد و : ها الدكل  الدومخراطو  ئتارول الالب   كا دع. كها دتس الدكل  

 الدو و .
تمرن الميكؾ  ت كوض مف ر نؿ الدوف الذوف الدكل  الدو و : ها الدكل  التا وح

وٌددكف تمثوؿ اسلد دا اكرض. دوحتمكف ال نس  حىب أهكاترـ كمونلحرـل كها 
التا ىندت دا أكر ن دا الخركف المظيم ل كدا الكقت الحنضر متمثي  دا دكل  

 ال نتوتنف.
سة الدكل  اسىسمو : ها التا وحتمرن ر ؿ مىيـ ىمنا رىكؿ ار ئديود الو

كالىسـع  ػ ئال يو  عل وحتـ ال نس  نسىسـ كلوس  أهكاتد أك  نلتارولنت ال ارو  
الكضلو ل كأكؿ حنتـ ليدكل  اسىسمو  هك ال  ا محمد ئديود الوسة كالىسـع ثـ 

ـل كهك تنروخ هدـ ال سد  اسىسمو  ُِْٗمف  نء  لدا مف  ي نءا إلل دنـ 
 كر الدكؿ الكط و  المد و  الدومخراطو .اللثمن و ل كمن حوؿ  لدهن مف ظر

ت نلؼ اسىسـ الذم ورر م تيؼ اكدراؽ كاكلكاف  لخكمو إلل اكالددكة  
كالالكب د ليرـ أم  كاحدة كها  ور أم  ا ر ت لي نسل ك  دضؿ للر وّْرـ ديل 

يى  ـٍ ًمٍف ذىتىرو أد موّْرـ ئغور اللر اع إ   نلتخكلل قنؿ تلنلل: ئوىنأىوُّرىن ال َّنسي ًإ َّن  ى ٍخ ىنتي
يً  ـٍ ًإفَّ اليَّدى دى ـٍ ًدٍ دى اليًَّد أىٍتخىنتي مىتي ديكا ًإفَّ أىٍترى قى ىنًتؿى ًلتىلىنرى ـٍ ايليك نن كى ٍي ىنتي لى ع كىأيٍ ثىل كى ى ً وره وـه  ى

ـٍ »ل كقنؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع: ُّالح رات:  ل أى ى ًإفَّ رى َّتي وىن أىوُّرىن ال َّنسي
ل كى ى كىا ً اٍّ يىل دىرى ًماٍّ دى ل كى ى ًللى ى ًماٍّ يىل دى ى ً اٍّ دى ـٍ كىاًحدهل أى ى  ى دىٍضؿى ًللىرى فَّ أى ىنتي ًحدهل كىاً 

ل ًإ َّ ً نلتٍَّخكىل... يىل أىٍحمىرى دى دى دىل كى ى أىٍىكى يىل أىٍىكى  . عُئ «أىٍحمىرى دى

                                                 

مى د اسمنـ أحمد  ف ح  ؿل الم لؼ: أ ك د د ار أحمد  ف محمد  ف ح  ؿ  ف هسؿ  ف    (ُ)
دندؿ مرادل ك  ركفل إاراؼ: د  -هػعل المحخؽ: الوب اكر  كط ُِْأىد الاو ن ا ئالمتكدل: 

 -هػ  ُُِْنار: م ىى  الرىنل ل الط ل : اككللل د د ار  ف د د المحىف الترتال ال 
 .ِّْٖٗ رقـ  ْْٕ/ّٖـل أحندوث ر نؿ مف أوحنب رىكؿ ارل ََُِ
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ال طػؽ  رػنن لمػن تحميػد  ك لد هذا ا ىػتلراض و ػب التػدقوؽ  وػدا دػا اكل ػنظ ق ػؿ
ال  ػػا ئوػػيل ار ل دخػػد قػػنؿ مػػف الملػػن ال التػػا وطيخرػػن الػػ لض  رػػس أـ تلمػػدا كقوػػدا

ل وىٍردىليػػدي اليَّػػدي »ديوػػد ك لػػدع:  ػػً  ًمػػٍف ًرٍضػػكىاًف اليَّػػًدل  ى ويٍيًخػػا لىرىػػن  ىػػن ن ـي ً نلتىًيمى ًإفَّ اللىٍ ػػدى لىوىػػتىتىيَّ
فَّ اللىٍ دى لى  ل كىاً  نتو ل وىٍرػًكم ً رىػن ًدػا ً رىن دىرى ى ًط اليَّػًدل  ى ويٍيًخػا لىرىػن  ىػن ن ػً  ًمػٍف ىىػ ى ـي ً نلتىًيمى وىػتىتىيَّ

ـى  رى َّ  .(1)« ى
 
عىػذاعالّطػرازعالّتػ ر عرػفعالّري تػةعىػيعالطِّػرازعالّنيػييعالُرحررػديعع قيلو:ع"لملعأفر

ـرعأخػػذعي لّ نػػ قص،عيعػػ رتعا ٍّرػػةعالػػذيعلػػـعيخمفػػوعتيػػوعحّقػػً عغيػػرعأيػػ عيكػػرعيلرػػر،عثػػ
 طميوعي يكيوعرفعليدعلثر فعإللعاًف،عيتيديـعيك ؤى عإللعييـعالدِّيفعإذاعلػـع ن يػوع
ّت عياضوعيطرازعتي تّ عشيرّي عذلؾعالّطرازعالذيعاى ػدتعإليػوعيعػضعأرػـعاليػرب ع
عأْفعنقػيؿ،عقػدعاتػ ف دتعرػفعاُتػْـعأكثػرعرّرػ عاتػ ف دهع  مؾعاٍرـعال  ،علرّير عيعحُّ

ع."الرتمريف
لمكضل كمن ق يد تسـ  نطل مف ددة ك كال ك  و رن ديل اتؿ  خنط دا هذا ا

 لتتضح الوكرة:
إف اسىسـ هك دخودة كأحتنـ تأ ذ  ود مف وط خرن  دق  إلل ىلندة الداروفل  .ُ

كتتضندؼ  لالت نقض د د ذلؾ كمف ولرض د رن أك وىاء تط وخرن دىوظرر
ل  ا ئويل ار ديود ك لدع دا حونة ال رد أـ الم تملل كاأتنف ذلؾ ىكاء  لاك طنء

كمف  لدا مف ال ي نء الراادوف ط خكا اسىسـ  اتؿ دقوؽ دحوؿ مف ال ور من 
حوؿل كلوتكف ل ن درىن دا أف اسىسـ لوس  ونلونل  ؿ هك م دأ موىكر التط وؽ 
ككاضح اكحتنـ لمف أراد ذلؾل دنلماتي  لوىت دا اسىسـ  ؿ دومف وط خدل ك  ولد 

وف ديل اسىسـ كقوندتد أمرا  ونلون كمذمكمنل  ؿ اللتس هك أمر ت نتا المىيم
كمل مف  لط ولا كوحال ك  نو   لد الت نرب المرورة مل المىتلمروف كأدتنرهـ

 وحمؿ ثخندترـ.
مىأل  دكدة اسىسـ ليحتـ ها مىأل  اردو  كو رضرن الكاقلل إذ   خد  .ِ

                                                 

 .ْٖٕٔ رقـ  َُُ/ٖركاا ال  نرم دا تتنب الرقنؽ  نب ح ظ اليىنف    (ُ)
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ن د دكلترـل كى تت دمنءهـل اسىسـ دخد المىيمكف التثور التثورل دخد مزقت  غو
ك ر ت ثركاترـل كذه ت ترامترـ. كدكؽ هذا الحن   هك أف ه نؾ  وكص ددودة 
تادد ديل المىيموف أف وتطيلكا للكدة اسىسـ ليحونة كت ظومد لرذا التكتبل كمف 

ـٍ كىدى  دى اليَّدي الًَّذوفى  مى يكا ًمٍ تي ًمييكا ذلؾ ديل ى وؿ المثنؿ   الحور قكلد تلنلل: ئكىدى
ـٍ ًدو ىري  لىويمىتّْ ىفَّ لىري ـٍ كى ن اٍىتىٍ يىؼى الًَّذوفى ًمٍف قىٍ ًيًر ـٍ ًدا اٍكىٍرًض تىمى نًت لىوىٍىتىٍ ًي ى َّري نًلحى ـي الوَّ
ـٍ أىٍم نن وىٍل يديك ىً ا  ى ويٍاًرتيكفى ً ا اىٍوتنن كى  ٍكًدًر ـٍ ًمٍف  ىٍلًد  ى لىوي ىدّْلى َّري ل لىريـٍ كى ٍف الًَّذم اٍرتىضى مى

ع ال كر:  ـي اٍل ىنًىخيكفى ل كقكؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع: ٓٓتى ىرى  ىٍلدى ذىًلؾى دىأيكلىًتؾى هي
ل ثيَـّ وىٍردىليرىن ًإذىا اىنءى أىٍف وىٍردىلىرىنل ثيَـّ تىتيكفي » ـٍ مىن اىنءى اليَّدي أىٍف تىتيكفى تىتيكفي ال ُّ يكَّةي ًدوتي

يىل ًمٍ رىن دى ه راادة دى ل ثيَـّ وىٍردىليرىن ًإذىا اىنءى أىٍف ً سى ًج ال ُّ يكًَّة دىتىتيكفي مىن اىنءى اليَّدي أىٍف تىتيكفى
ن دىوىتيكفي مىن اىنءى اليَّدي أىٍف وىتيكفى ثيَـّ وىٍردىليرىن ًإذىا اىنءى أىٍف  وىٍردىلىرىنل ثيَـّ تىتيكفي ميٍيتنن دىنضِّ

ٍ ًروَّ  دىتىتيكفي مىن اىنءى اليَّدي أىٍف تىتيكفى ثيَـّ وىٍردىليرىن ًإذىا اىنءى أىٍف وىٍردىلىرىن  وىٍردىلىرىن ثيَـّ تىتيكفي ميٍيتنن  ى
يىل ًمٍ رىنًج ال ُّ يكًَّة ثيَـّ ىىتىتى  دى ن دى  . عُئ«ثيَـّ تىتيكفي ً سى

 اهتدت إلود  لض أمـ الغربل -تمن ذتر– أمن الطراز الىونىٌا الاكرٌم الذم .ّ
الدومخراطا  دمف وركج لدل كهك ماركدرـ ىتلمركفدرذا هك ال تر الذم  حث الم

سىسـ مف ق ؿ المىيموف أ  ىرـل هذا الماركع الذم وركج لد الضحو  دف اال دوؿ 
  ظنـ أاخل أهيد  ل! دتوؼ ويىت دؿ اسىسـ الذم ومدحد التكات ادا  ف كاحد كال سد

د د  المىيموف ل كمن  را  لد ذلؾ مف كوست ديل  سدمف الغرب الم م كف  د أوس
ل دنلم ركض أف وموز التكات ا كغورا  وف ماركع كاقلا طي ؽ ل ترة طكوي  اىتلمنرهن

كهك اسىسـل ك وف من وحدث مف إىنءة دا تط وخدل دس ووح أف وىت دؿ اسىسـ 
   ظنـ  ارم و نلؼ دخودة مف وط ؽ ديورـ.

                                                 

كاتد قنؿ الروثما: ركاا ال زار أتـ م د كالط را ا   لضد دا اككىط كر نلد ثخنت. م مل الز    (ُ)
كم  ل ال كاتدل الم لؼ: أ ك الحىف  كر الدوف ديا  ف أ ا  تر  ف ىيومنف الروثما ئالمتكدل: 

هػل  ُُْْهػعل المحخؽ: حىنـ الدوف الخدىال ال نار: متت   الخدىال الخنهرة دنـ ال ار: َٕٖ
رقـ   ُٖٖ/ٓـل تتنب ال سد ل  نب توؼ  دأت اسمنم  كمن توور إلود كال سد  كالميؾل ُْٗٗ
َٖٗٔ. 
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ذا تػػػذلؾ  طػػػأ درػػػ !قكلػػػد إف اكمػػػـ اىػػػت ندت مػػػف اسىػػػسـ أتثػػػر مػػػف المىػػػيموف .ْ
محضل ك  أدرؼ مف حتـ  رذا! دنسىسـ و  ل مػف وػ مف  ػدل كهػك  ىػنرة لمػف ترتػد 
كأدػرض د ػد دػا تػػؿ أ ػزاءا دخوػدة كأ ظمػ ل أمػػن مػن ويػرل دػا الغػػرب مػف الوػدؽ دػػا 

ا ىػت دادل كغوػر ذلػؾ تمػف وخػكؿ: الظيػـ ك الملنمي ل كاس سص دا اللمؿ كددـ ك ػكد 
وف مػػف اسىػػسـ درػػك م ػػرد كهػػـ ك وػػنؿ! ديػػك أف أحػػد ن أف هػػذا اك ػػسؽ أ ػػذهن الغػػر و

ىػػػأؿ غر وػػػن رأىػػػمنلون هػػػؿ تػػػأثرت  نسىػػػسـ د ػػػدمن تخػػػـك  مثػػػؿ هػػػذا اك ػػػسؽ؟   تن ػػػد 
 الل ػػب كا ىػػتر نف! كهػػذا اك ػػسؽ هػػا لوىػػت  ن لػػ  دػػف كازع دو ػػا أك ر ػػنء ك ػػر

دنلرأىػػمنلا  ل  ػػؿ هػػا  ن لػػ  مػػف الحضػػنرة الرأىػػمنلو  التػػا تخػػـك ديػػل الم  لػػ لاآل ػػرة
ل مػػرة أ ػػرل ووػػدؽ كوػػتخف دميػػدن تػػا ولػػكد لػػد الماػػترم لواػػترم م ػػد أك لوتلنمػػؿ ملػػد

كهك ولطا ال خراء   ح ن  رـ  ؿ لوم لرـ مف ىرقتدل  و من المىػيـ وخػـك  رػذا اكدمػنؿ 
كغورهػػػن لػػػوس لي  لوػػػ ل  ػػػؿ طندػػػ  ر ىػػػ حن د ىػػػكاء أحوػػػؿ م رػػػن ديػػػل   ػػػل أك ضػػػرل 

 اكدمنؿ كأويرن الذم ا  ثخت د د.درتذا وتكف الت روؽ  وف 
 

عالعدؿع عيّاحي ء عاّت يداد عإر  ة عي ع ليـ عرشحيٌف عالكريـ عالقرآف ع"يىذا قيلو:
يالّ ت ييعحّ لعت عالقعصعرنو عيرفعمرم ي عقيؿعيمقيسعرمكةعتيأعرفعلربع ُير ع

ُعَأْتُ يِن عِت عَأْرِريعَر عكُع ْنُتعَق ِطَعًةعَأْرًراعَح رلع خ طُبعأشراؼعقيري :ع)َق َلْتعَي َأيَُّي عاْلَرََ
ع عَر َذاعع(ٕٖ)َ ْشَيُديِف عَت ْنُظِري عِإَلْيِؾ َْرُر عَياٍْ عَشِديٍد عَيْأٍس عَيُأيُلي عُقيرٍة عُأيُلي عَنْحُف َق ُليا
عاْلُرُميَؾعِإَذاعَدَخُمياعَقْرَيًةعَأْتَتُديَى عَيَمَعُمياعَأِلزرَةعَأْىِمَي عَأِذلرعع(ٖٖ)َ ْأُرِريَفع ًةعَيَكَذِلَؾعَق َلْتعِإفر
ع".تيذهعالقعةعُ عمِّـعكيؼعينيي عأفعيت شيرعالرميؾعالرَع.ٖٗ-ٕٖالنرؿ:عَيْفَعُميَف(ع

دػػا هػػذا المكضػػل وىتاػػرد التػػكات ا  نىتاػػرند غوػػر مكدػػؽن كف ذتػػر هػػذا الخوػػ  
دا الخر ف هك  وػنف لمػن حوػؿ مػل ىػود ن ىػيومنف ئديوػد الىػسـعل   لسىتاػرند   لػؿ 

ة كهػػا تن ػػت ديػػل الت ػػر! دأىػػكت ن ال  ػػا ئوػػيل ار ديوػػد ك لػػدعل  يخػػوس كات نذهػػن أىػػك 
كاكحتنـ التا  ظمػت دسقػ  الرادػا كالردوػ  كاضػح  كموىػكرة لمػف أراد ملردترػن كهػا 
تغورهن مف اكحتػنـ رحمػ  مػف رب اللػنلموفل كأمػن مػف و نل رػن أك وىػاء تط وخرػن درػك 

 ب متل تتكف الاكرل.ومثؿ   ىد ك  ومثؿ اسىسـل كقد ذترت دا مكضل قرو
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قيلو:ع"يرفعىذاعالي بعأيضً عرػ عيردعتػ عقعػةعريتػلعلميػوعالتػْـعرػ عترلػيفع
عَىػَذاعَلَتػ ِحٌرعَلِمػيـٌع) ِعَحْيَلػُوعِإفر عِرػْفعٖٗت عقيلوع ع لل:ع)َق َؿعِلْمَرَِ ـْ (عُيِريػُدعَأْفعُيْخػِرَمُك

عِيِتْحرِِهعَتَر َذاعَ ْأُرُريَف(ع ـْ يعق ؿعاٍشراؼعيعضيـعليعض:عر ذاعأع،ٖ٘-ٖٗالشعراء:عَأْرِضُك
رأيكـ؟ع)ق ليا(عخط يً علفرليفعيىيعقرارىـ:ع}َأرِموعيأخ هعيأرِتػؿعتػ عالرػداعفعح شػريفع
ـّعيعؼعرذاكرا يـعيقيلوع ع لل:ع}ت ن زلياعأرػرىـ{ عأيع عت حٍرعلميـ{ عث *عيأ يؾعيكؿِّ

ياعالنمػػيى{ عأيعأتضػػتعرػػذاكرا يـعالعمنيػػةعإلػػلعالّنػػزع اععتػػأمرياعرأييػػـع}ييػػنيـعيأتػػرُّ
ع."رذاكرةعتريةعطيؽعر عيمريعإللعاًفعت عرم لسعالشيرىعالعريرية

 و ظر الرد الىن ؽل كوضنؼ إلود أف م ػنلس الاػكرل اللمكموػ  التػا وتحػدث د رػن
دميرػن الػرتوس هػك التاػرول كالمراق ػ ل كدػا الخيوػؿ أف ور ػل ك  لها ال رلمن ػنت التكات ا

ىػػسـل كا   دنلغنلػػب أف ولمػػؿ الحػػنتـ  دػػا اػػف حػػرب أك دخػػد -حخوخػػ -الحػػنتـ إلورػػن 
 رأود كور ل إلل أهؿ ا  تونص إف تنف دا الحتـ الػدومخراطال كمثػؿ ذلػؾ إف تػنف 
الحتػػـ إىػػسمونل كلت ػػد ويخػػدـ الحتػػـ الاػػردا ديػػل الػػرأم كالماػػكرة إف تػػنف ه ػػنؾ حتػػـ 
اردا ولنلج المىأل ل ديمن أ ػد حتػل دردػكف قػد ر ػل كهػؿ ا  توػنص كهػـ الىػحرة 

مكضػػكع مكىػػل ئديوػػد الىػػسـع الػػذم ظ ػػكا ىػػنحران لمػػن دػػا مل زتػػد مػػف  نوػػو   دػػا
 تا د الىحر.

 
قيلػػػو:ع"ينػػػ ًءعلمػػػلعرػػػ ع قػػػّدـ عّعرمػػػ ؿعلررػػػ عاُتػػػْريةعي أييػػػدعاّتػػػ يدادعرػػػ ع
َْرػِر(ع عِتػ عاٍْ ـْ آؿع أتيتي علملعرع تعاًي تعالييِّن تعال  عرني عقيلوع ع لل:ع)َيَش ِيْرُى

الشػػأف،عيرػػفعقيلػػوع عػػ لل:ع)َي َأيَُّيػػ عالرػػِذيَفعآَرُنػػياعَأِطيُعػػياعالمرػػَوع عأيعتػػ عٜ٘ٔلرػػراف:ع
(ع ـْ َْرِرعِرْنُك  عأيعأعح بعالرأيعيالشأفعرنكـ،عيىػـعٜ٘النت ء:عَيَأِطيُعياعالررُتيَؿعَيُأيِل عاٍْ

العمر ءعيالرؤت ءعلملعر عا رفػؽعلميػوعأكثػرعالرفتِّػريف،عيىػـعاٍشػراؼعتػ عاعػطْحع
عرػ عيؤيِّػػدعىػذاعالرعنػلعأيضػػً عقيلػوع عػ لل:ع}يرػػ عأرػُرعترلػيف{ عأيعرػػ التي تػييف.عير
ع عأيعرش يري".«أريريعرفعالرْعكةعميريؿ»شأنو،عيحديثع

لمنذا هذا ال يط مف التكات ا دا الموطيحنت؟ كحخن هك ممن وددك ليرو   
كؿ كالحذر د د قراءة التتنبن ك د وىٌكؽ اكدتنر الغر و   أدل  إىسمو  لتخ يرن دخ

هـ ط خ  حتمت  دا اللور الحدوث المىيموف! دنكاراؼ دا اوطسح الىونىووف
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دا مكضل ىن ؽل ك  ووح أ دا قونىرـ ديل اسىسـ أك قونس  تدا أكر ن تمن أىي 
اسىسـ ديورـ   تسؼ الم دأوفل دأوف اسىسـ الخنتـ ديل الكحا كالمل زةل مف 

 ل  ىرن مف ردل  كقدىو ؟   مندنت حتمت ال نس  أهكاترن كمن أحنطتد
ثـ هك وػذتر أف ت ىػور ئكأكلػا اكمػر مػ تـع هػـ أوػحنب الػرأم كالاػأف ديػل رأم 

كلػػا اكمػػر ديػػل أتثػػر الم ىػػروف كلػػوس اكمػػر تػػذلؾ دخػػد ا تيػػؼ الم ىػػركف دػػومف هػػـ أ
أف المخوػكد  رػـ هػـ الحتػنـل أك اكمػراءل أك أهػؿ ال وػرل ل أاػررهن أقكاؿ لوىػت  خيويػ 

كال خػػػػدل أك أمػػػػراء الىػػػػراونل أك أ ػػػػا  تػػػػر كدمػػػػر رضػػػػا ار د رمػػػػنل أك  أك أهػػػػؿ الليػػػػـ
 .  (ٔ)أوحنب رىكؿ ار ئويل ار ديود ك لدع رضا ار د رـ

 
قيلو:ع"يليسعي ٍررعاليريبعضي ععرعنلع}يُأيل عاٍرػر{علمػلعكثيػرعرػفعاٍتيػ ـع

علػفعرياضػعو،عيقػدعأغفمػيع ـَ اعرعنػلعقيػدعي ضميؿعلمر ءعاّت يدادعالػذيعيحرِّتػيفعالَكِمػ
ؽعأتكػػ رعالرتػػمريفعإلػػلعال فكيػػرعيػػأّفعالظػػ لريفعّع }رػػنكـ{ عأيعالرػػؤرنيفعرنعػػً عل طػػرُّ

عيحكرينيـعير عأنزؿعاهلل...".
أم أوػػحنب الػػرأم كالاػػأف مػػ تـل ق ػػؿ قيوػػؿ دىػػر التػػكات ا ل ظػػ  ئمػػ تـع  خكلػػد: "

ػػػروف  ػػػػ ئمػػػ تـع  "ل ثػػػـ ه ػػػن وروػػػدكهػػػـ الليمػػػنء كالر ىػػػنء ديػػػل مػػػن اتَّ ػػػؽ ديوػػػد أتثػػػر الم ىّْ
الم م وفل أم الحتنـ المىػيمكفل كذتػر أف ديمػنء ا ىػت داد أغ يػكا قوػد ئمػ تـع تمكورػن 
ديػػل اللنمػػ  لتػػا وحميػػك رـ ديػػل الطندػػ  لتػػؿ كلػػا أمػػر تػػنف حتػػل كلػػك لػػـ وحتػػـ  مػػن 

                                                 

و ظر:  نمل ال ونف دا تأكوؿ الخر فل الم لؼ: محمد  ف  رور  ف وزود  ف تثور  ف غنلب    (ُ)
هػعل المحخؽ: أحمد محمد انترل ال نار: م ىى  َُّاآلميال أ ك  ل ر الط رم ئالمتكدل: 

نتـل . ت ىور الخر ف اللظوـ   ف أ ا حْٓٗ/ٖـل َََِ -هػ  َُِْالرىنل ل الط ل : اككللل 
الم لؼ: أ ك محمد د د الرحمف  ف محمد  ف إدروس  ف الم ذر التمومال الح ظيال الرازم ا ف 

هػعل المحخؽ: أىلد محمدل الطوبل ال نار: متت    زار موط ل ال نز ِّٕأ ا حنتـ ئالمتكدل: 
 . ت ىور التانؼ دف حخنتؽ غكامض الت زوؿل الم لؼ: أ كٕٖٗ/ّالمميت  اللر و  الىلكدو ل  -

هػعل ال نار: دار التتنب ّٖٓالخنىـ محمكد  ف دمرك  ف أحمدل الزم ارمل  نر ار ئالمتكدل: 
 ل كغورهن مف تتب الت ىور.ِّٓ/ُهػ َُْٕ - وركتل الط ل : الثنلث   –اللر ا 
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أ ػػزؿ ارل كالىػػ اؿ ه ػػن هػػك: هػػؿ أف اللثمػػن ووف غوػػر مىػػيموف؟ كهػػؿ أ رػػـ حتمػػكا  غوػػر 
اػػػترط أف وتػػػكف ال يو ػػػ  در ػػػا تمػػػن وػػػرل ذلػػػؾ التػػػكات ا؟ ثػػػـ إف مػػػن أ ػػػزؿ ار؟ كهػػػؿ و

التػػكات ا دػػا مكاضػػل ىػػن خ  ك حخػػ  وػػددك لحتػػـ الاػػكرلل كالحتمػػ ل كاكاػػراؼل كغوػػر 
الحتػػـ الػػدومخراطا أك غوػػرال كهػػك  د ػػد التػػكات ا كأمثنلػػد ذلػػؾ مػػف اكل ػػنظ التػػا تل ػػا

لماػػندر كاكدتػػنر ضػػدهـن غوػػر إىػػسمال ديمػػنذا ه ػػن وػػذتر الحتػػنـ المىػػت دوفل كوثوػػر ا
ك رـ   وحتمكف  من أ زؿ ار؟ ك نلمخن ػؿ هػك وروػد  ظنمػن   وحتػـ  مػن أ ػزؿ ارل درػؿ 

 هذا غ ي  أـ قود ك خم ؟!
 

عال ػػدرُّجعإلػػلعرعنػػلعآيػػةع}إفعاهللعيػػأررعي لعػػدؿ{،عأيعي ل تػػ يي ع}يّاذاع ـر قيلػػو:ع"ثػػ
ع ـّ ين قؿعإللعرعنلعآية:ع}يرفعحكر ـعييفعالن سعأفع حكرياعي لعدؿ{،عأيعال ت يي عث

ـرعيتػػػ ن  علػػػدـعيمػػػيبعط لػػػةع لػػػـعيحكػػػـعيرػػػ عأنػػػزؿعاهللعتأيلعػػػؾعىػػػـعالكػػػ تريف{.عثػػػ
الظ لريفعيّافعق ؿعييمييي عيعضعالفقي ءعالرر لعيفعدتعً علمف نةعال  ع حعدعأرثػ ليـع

عحعدا".ع
هذا المىأل  تحتنج إلل تكضوحل دإ د مف ولش تحت حتـ المىت د لوس ارطن 

ل دخد وتكف م ترا لد كورغب دا تغوورال تمن ذترت ىن خن ضون  رذا الحتـأف وتكف را
ثكرة مىيح ؟ أـ  نلختنؿ مل  كلتف الى اؿ هك: هؿ وتكف التغوور  ددكة ىيمو  أـ 

المىتلمروف  ىت داؿ دكل  تحتـ  نسىسـ لت رن مىوت  دودل لوحؿ محيرن 
 المىتلمركف؟! كغور ذلؾ مف احتمن ت.

ء الملت ػػروف  طندػػ  الظػػنلموفل كلتػػف ا تي ػػكا  تو وػػ  مكا رػػ  الظيػػـل ديػػـ وخػػؿ ال خرػػن
كتو و  ملنل   مىأل  الحتـ  من  غوػر مػن أ ػزؿ ار إف ك ػدتل ىػكاء أتػنف دػدـ الحتػـ 

  من أ زؿ ار أونل  أـ أ د تنف ويحتىـ  نسىسـ كتغور  لد ذلؾ إلل غورا.
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مفظػػةعالعػػدؿعرعنػػًلعُلرتيػػً  عيىػػيعقيلػػو:ع"ياٍغػػربعرػػفعىػػذاعيذاؾ عأنريػػـعمعمػػياعل
علمػلعغيػرعىػذاع الحكـعيرق ضلعر عق لػوعالفقيػ ء عح ػلعأعػيحتعلفظػةعالعػدؿعّع ػدؿُّ
الرعنل،عر عأّفعالعدؿعليًةعلم تيية عت لعدؿعييفعالّن سعىيعال تييةعيينيـ،عيىذاعىػيع
الرػػػرادعتػػػ عآيػػػة:ع}إفعاهللعيػػػأررعي لعػػػدؿ{،عيكػػػذلؾعالقعػػػ صعتػػػ عآيػػػة:ع}يلكػػػـعتػػػ ع

حي ٌة{عالر ياردةعرطمقً ،عّعالرع قيةعي لرثؿعتقطعلملعر عي يػ درعإلػلعأذىػ فعالقع صع
ٍُتراء، عالذيفعّعيعرتيفعلمّ ت ييعريقعً عت عالدِّيفعغيرعاليقيؼعييفعيديعالقض ة".عا

ٍكر.  :  خوض ال ى لوس اكمر تمن قنؿل دإف ليلدؿ ددة ملن ال قنؿ ال يوؿ كاللىٍدؿي
كىر. كقنؿ ا ف دنرس: وخنؿ دىٍدؿه ديل الٌردٌو ل ك  قنؿ ال كهرم: اللىٍدؿي:  سؼ ال ى

ـي ً نً ٍىًتكىاًءل كغور ذلؾ ٍت : اٍلحي كىاٍللىٍدؿي
 .عُئ

 :أمن من ذتر الم ىركف دف مل ل اآلو : ئإف ار وأمر  نللدؿع دتمن وأتا
دف ا ف د نس رضا ار د رمن دا قكلد: }إف ار وأمر  نللدؿ{ قنؿ: ارندة أف 

 .ار  إلد إ  
كأ رج ىلود  ف م وكر كال  نرم دا اكدب كمحمد  ف  ور دا الوسة كا ف 
 رور كا ف الم ذر كا ف أ ا حنتـ كالط را ا كالحنتـ كوححد دا الب اسومنف دف 

اآلو   -ا ف مىلكد رضا ار د د قنؿ: ... كأ مل  و  دا تتنب ار لي ور كالار 
  كاسحىنفع. ئإف ار وأمر  نللدؿ –التا دا ال حؿ 

كدف ديا  ف أ ا طنلب رضا ار د د أ د مر  خـك وتحدثكف دخنؿ: دوـ أ تـ 
دخنلكا:  تذاتر المركءة دخنؿ: أك من ت نتـ ار دز ك ؿ ذاؾ دا تتن د إذ وخكؿ ار: 
ئإف ار وأمر  نللدؿ كاسحىنفع دنللدؿ ا  ونؼ كا حىنف الت ضؿ دمن  خا  لد 

                                                 

تتنب اللوف الم لؼ: أ ك د د الرحمف ال يوؿ  ف أحمد  ف دمرك  ف تموـ ال راهودم ال ورم  (ُ)
هػع المحخؽ: د مردم الم زكمال د إ راهوـ الىنمراتا ال نار: دار كمتت   الرسؿل َُٕئالمتكدل: 

ل كتتنب الوحنح تنج اليغ  كوحنح اللر و  الم لؼ: أ ك  ور ّٗ/ِ نب اللوف كالداؿ كالسـ 
هػع تحخوؽ: أحمد د د الغ كر دطنر ال نار: ّّٗإىمندوؿ  ف حمند ال كهرم ال نرا ا ئالمتكدل: 

ل ك َُٕٔ/ٓـل دوؿ اللوف ُٕٖٗ -  هػَُْٕ وركتل الط ل : الرا ل   –ليمسووف  دار الليـ
مل ـ مخنووس اليغ  الم لؼ: أحمد  ف دنرس  ف زترونء الخزكو ا الرازمل أ ك الحىوف ئالمتكدل: 

 .ِْٔ/ْهػع المحخؽ: د د الىسـ محمد هنركف  نب اللوف كالداؿ كمن وثيثرمن ّٓٗ
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 هذا؟
اآلو  قنؿ: لوس مف  يؽ  عإف ار وأمر  نللدؿ كاسحىنفئد: كدف قتندة دا قكل

حىف تنف أهؿ ال نهيو  ولميكف  د كولظمك د كو اك د إ  أمر ار  د كلوس مف 
 يؽ ىاء تن كا وتلنورك د  و رـ إ   رل ار د د كقدـ دود كا  من  رل دف ى نىؼ 

 اك سؽ كمذامرن. 
ـ دا الخونص حونةع أىٍم: دا إث نتد أمن مل ل الخونص دا قكلد تلنلل: ئكلت

حونةه كذلؾ أفَّ الخنتؿ إذا قيتؿ ارتدع دف الختؿ تؿُّ مىٍف ورُـّ  نلختؿ دتنف الخونص ى  نن 
ُـّ  ختيد كلحونة الرنْـّ أوضنن ك د إٍف قىتؿى قيتؿ ئلليتـ تتخكفع إراق  الدّْمنء  لحونة الذم ويرى

 .عُئم ند  الخونص
 

ييؿعرعنلعاًية:ع}يل كفعرنكـعأّرٌةعيدليفعإللعالخيرعقيلو:ع"ر علذرىـعت ع ح
عالفرضعىيعترضعكف يةعّع ييأرريفعي لرعريؼعيينييفعلفعالرنكر{عإللعأّفعىذا
ترضعليف؟عيالررادعرنوعتيطرةعأترادعالرتمريفعيعضيـعلملعيعض عّعإق رةعتعةع
عتخّععتعرني  علمخير  عالريتقة عاى دتعإللعذلؾعاٍرـ عكر  علملعحك ريـ ع تيطر
مر ل تعي تـعرم لسعّنياب،عيظيف ي عالتيطرةعياّح ت بعلملعاُدارةعالعريرية:ع

عالتي تيةعيالر ليةعيال شريعية،عت خّمعياعيذلؾعرفعشآرةعاّت يداد".ع
كفى  وىٍأميري ٍوًر كى ـٍ أيمَّ ه وىٍدديكفى ًإلىل اٍل ى ٍلتىتيٍف ًمٍ تي إف المخوكد  خكلد تلنلل: ئكى

وىٍ رىكٍ  كًؼ كى ع ً نٍلمىٍلري ـي اٍلميٍ ًيحيكفى ًف اٍلميٍ تىًر كىأيكلىًتؾى هي ل كلتتف م تـ أورن َُْ ؿ دمراف: فى دى
الم م كف  مند  وأمركف  نلملركؼ كو ركف دف الم تر كأكلتؾ هـ الم يحكفل كهذا 
ال رض هك درض ت نو ل قنؿ الزم ارم: "...كال رل دف الم تر مف دركض 

يـ الملركؼ كالم ترل كديـ توؼ ورتب اكمر الت نونتل كك د   وويح لد إ  مف د
                                                 

ىور التتنب اللزوزل الم لؼ: أ ك الحىف ديا  ف أحمد  ف محمد  ف و ظر: الك وز دا ت    (ُ)
هػعل تحخوؽ: و كاف دد نف داككدمل دار ْٖٔديا الكاحدمل ال وىن كرمل الاندلا ئالمتكدل: 

ل كالدر ُْٖ/ُقلػ ُُْٓدماؽل  وركتل الط ل : اككللل  -ال ار: دار الخيـ ل الدار الانمو  
الم لؼ: د د الرحمف  ف أ ا  ترل  سؿ الدوف الىوكطا الم ثكر دا الت ىور  نلمأثكرل 

 .ُُٔ/ٓ وركت  –هػع ال نار: دار ال تر ُُٗئالمتكدل: 
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  !. ديمنذا هذا ا دتراض الادود مف التكات ا؟عُئدا إقنمتد كتوؼ و نار..."
دكظو   هذا ال مند  المىيم  هك اكمر  نلملركؼ كال را دف الم تر ىكاء أتػنف 
دػػػػا حػػػػؽ الحتػػػػنـ أـ دػػػػا حػػػػؽ الردوػػػػ ل كمػػػػف  وػػػػص اآلوػػػػ  دػػػػا أ رػػػػن تخوػػػػد اكمػػػػر 

المػػػ م وف تمػػػن ذتػػػر التػػػكات ا؟  ػػػؿ أف أدػػػراد ال رػػػا دػػػف الم تػػػر دومػػػن  ػػػوف  ػػػنلملركؼ ك 
ػػدىحرـ التػػكات ا  دميرػػن دػػا حػػؽ الحػػنتـ  تػػد. كهػػا  ػػذلؾ تث ػػت أف اسىػػسـ ىػػ ؽ مػػف مى
مػػف الغػػرب كم ػػنلس  ػػكا رـ دػػا مراق ػػ  الحػػنتـل كدػػسكة ديػػل ذلػػؾ دػػإف مػػف الم ػػركض 

غرب الرأىػػمنلا كال وػػرا ا   أف   ومػػدح التػػكات ا الغػػرب  رػػذا الاػػتؿ الكاضػػحل دػػنل
و م ػػكف  ػػنر كرىػػنل  اسىػػسـ! دضػػس دػػف أف دمػػؿ ال رلمن ػػنت الػػرتوس هػػك التاػػرول! 
التاػػػرول ال اػػػرم الػػػذم أهيػػػؾ الػػػ سد كالل ػػػند كتػػػرؾ تاػػػرول ار ىػػػ حن د  ػػػنلؽ اكرض 
كمػػد ر أمرهػػنل درػػذا المػػدح لػػػ "اكمػػـ المكدخػػ  لي وػػر"   ووػػح أف وخػػكؿ  ػػد مىػػيـ! دمػػن 

ػرى ًتتىػنبه دىخىػنؿى ًكى ًػا  نل  ػنءى ديمى ن  مف حيىب ديل ديمنترـ تنلتكات ال قنؿ الخرط ػا: " ى
 ! ـى : ًإ َّدي  ى وىٍد يؿي اٍلمىٍىً دى. دىخىػنؿى ًلػ يىل ال َّنًس؟ دىخىنؿى ميكىىل: أىٍوفى تىنًت يؾى وىٍخرىأي هىذىا اٍلًتتىنبى دى

ل دىػػن : ًإ َّػػدي  ىٍوػػرىاً اّّ ؟ قىػػنؿى ـٍ أى ي يػػبه هيػػكى ـي اليَّػػديل كى ى تيٍتػػًرٍمري ػػنهي قىػػٍد أىٍقوى ـٍ كى :  ى تيػػٍدً ًر قىػػنؿى ٍ تىرىرىاي كى
كَّ ىريـي اليَّدي" قىٍد  ى ٍ ريـٍ كى قىٍد أىهىن ىريـي اليَّديل كى ى تىٍأمى كى
 . عِئ

 
قيلو:ع"يدريعرفعأيفعم ءعتقي ءعاّت يدادعي قديسعالحّك ـعلفعالرتػؤيليةعح ػلع

دليا،عيأيميػياعالّعػيرعلمػييـعإذاعظمرػيا،عيلػّدياعكػّؿعرع رضػةعأيميياعليـعالحردعإذاعلػ
عليـعيييً عيييحعدر ءعالرع رضيف؟!

ه ن وظرر تحنمؿ التكات ا ديل دكل  ال سد  اللثمن و ! در نؾ  وكص ددة 
ت ظـ دسق  الحنتـ  نلمحتكـ كالرادا  نلردو ل ك نلتأتود  حف  حمد ار إٍف ددؿ 
                                                 

ل ال نمل كحتنـ َٗ/ٕل كو ظر:  نمل ال ونف دا تأكوؿ الخر ف ّٔٗ/ ُت ىور التانؼ    (ُ)
ح اك ونرم الخر ف = ت ىور الخرط ال الم لؼ: أ ك د د ار محمد  ف أحمد  ف أ ا  تر  ف در 

هػعل تحخوؽ: أحمد ال ردك ا كا  راهوـ أط وشل ُٕٔال زر ا امس الدوف الخرط ا ئالمتكدل: 
ل كغورهن ُٓٔ/ْـ ُْٔٗ -هػ ُّْٖالخنهرةل الط ل : الثن و ل  –ال نار: دار التتب المورو  

 مف تتب الت ىورل
 .ُٕٗ/ْال نمل كحتنـ الخر ف    (ِ)
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ن  الحنتـل دخد ىألت امرأة مف أحمس أ ن  تر الودوؽ ئرضا ار د دع دخنلت: مى
 : نًهًيوًَّ ؟ قىنؿى نءى اليَّدي ً ًد  ىٍلدى ال ى نًلًح الًَّذم  ى يىل هىذىا اكىٍمًر الوَّ يىٍوًد مىن » ىخىن ي ىن دى ـٍ دى  ىخىن يتي

...اٍىتىخى  ـٍ ـٍ أىًتمَّتيتي ر ل أمن الو ر ديل ظيـ الحنتـ درك حخن و ب الو عُئ«نمىٍت ً تي
 نلت ر   رهنف قنطل. أمن إف حتـ الحنتـ  دلوؿ   وخيدا  الحنتـ ديودل إ  إف حتـ

المىيـ أك حتـ ديل كدؽ دلوؿ ضلوؼ دا حؽ المحتكـ در ن و ب الو ر ديود قنؿ 
يىٍوًد دىًإ َّدي مىٍف دىن»ديود الوسة كالىسـ:  رىؽى مىٍف رىأىل ًمٍف أىًموًرًا اىٍوتنن وىٍترىهيدي دىٍيوىٍوً ٍر دى

نًهًيوَّ ن  ل ًإ َّ مىنتى ًموتى ن  ى مىندى ى ًاٍ رنا دىمىنتى  . عِئ«ال ى
أمن الملنرض ل دإف تن ت كدؽ دلوؿ دس حرج دورن تمن دنرض الوحن   ال  ا 

كدنرض  سؿ دمرا دا  لدا الحدو و ل كدنرض دمر أ ا  تر دا اأف المرتدوف
 ر ت الملنرض   ىسحرن  تثورل أمن إف مف الحكادث تخىوـ أرض اللراؽ كغورهن

تخنتؿ الدكل ل در  ء هـ ال كارج الذوف و ب ديل الدكل  إدرنمرـ من الت س ديورـ مف 
أمرل تمن دلؿ ديا رضا ار د د مل ال كارجل دإف أ ك إ  الختنؿ دإ رـ وخنتيكف قتنؿ 

دل ك  تأدوب   قتنؿ ت نرل دمف حمؿ الىسح ضد الدكل  كقنتيرن دىتخنتيد الدكل  كتختي
 كلوس  تندر.   مف ال غنةاأف لرن  أهيد أك منلدل درك مىيـ 

 لػػػد هػػػذا الاػػػرح أوػػػف التػػػكات ا مػػػف هػػػذا الركاوػػػنتل ألػػػـ وطيػػػل ديورػػػن؟ أـ أ ػػػد أراد 
 الر ـك تو من أت ؽ؟!

 
قيلو:ع"الميـ عإّفعالرت يدِّيفعيشرك ءىـعقدعمعمياعدينؾعغيػرعالػدِّيفعالػذيعأنزلػت،ع

عقّيةعإّعيؾ  ."!تْعحيؿعّي
قوػػػنـ إلػػػل  ديػػػل ال ػػػنس دوػػػف ار مح ػػػكظ مػػػف التغووػػػر كالت ػػػدوؿل كهػػػك ح ػػػ   نقوػػػ 

إف لػػـ  كالتحروػػؼ كىػػردنف مػػن ويتتاىػػؼ التغووػػر لل كمػػف وغٌوػػر دليوػػد إثػػـ التغووػػرالىػػند 
خوػد توتف هك متاػكؼ أوػسل كلتػف ه ػنؾ دػرؽ  ػوف مػف و ترػد دو طػلل ك ػوف مػف و

ل  ثػػـ كو ػػب ديوػػد أف وتػػكبل قػػنؿ ال  ػػا ال طػػأل دػػنككؿ ملػػذكر مػػأ كرل كالثػػن ا  ػػنط
                                                 

 .ّّْٖ رقـ  ُْ/ٓب اك ونر  نب أونـ ال نهيو  ركاا ال  نرم دا تتنب م نق   (ُ)
ىتركف  لدم أمكرا »ركاا ال  نرم دا تتنب ال تفل  نب قكؿ ال  ا ويل ار ديود كىيـ:    (ِ)

 .َْٕٓ رقـ  ْٕ/ٗ« ت ترك رن
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ـى »ئوػػػيل ار ديوػػػد ك لػػػدع:  ػػػ تى ذىا حى ػػػنبى دىيىػػػدي أىٍ ػػػرىاًفل كىاً  َـّ أىوى ـي دىنٍ تىرىػػػدى ثيػػػ ػػػنًت ـى الحى ػػػ تى ًإذىا حى
 .  عُئ«دىنٍ تىرىدى ثيَـّ أىٍ طىأى دىيىدي أىٍ ره 

 
ًّعرػػػفع عُحمػػػـعاهللعلختػػػؼعاٍرضعيػػػ لعرب عحيػػػُثعأرتػػػؿعليػػػـعرتػػػي قيلػػػو:ع"لػػػّي

ع"....تيـأنف
ه ػػػن وتضػػػح موػػػؿ التػػػكات ا لي تػػػر الخػػػكما اللر ػػػال الػػػذم ووػػػ د الػػػ لض  أ ػػػد مػػػف 
ركادا! دنل  ا محمد ئويل ار ديود ك لدع لـ و لث ليلرب  نو ل  ؿ هػك رىػكؿ مػف 

ل ػػػنس  مولػػػنل كه ػػػنؾ دػػػرؽ  ػػػوف أف وخػػػنؿ: أرىػػػؿ لرػػػـل ك ػػػوف أف إلػػػل ا -ىػػػ حن د–ار 
أغيػػػ رـ مػػػف أهػػػؿ أكثػػػنفل ك لػػػد ال لثػػػ  أوػػػ ح  وخػػػنؿ: أرىػػػؿ مػػػ رـ. كاللػػػرب ق ػػػؿ ال لثػػػ 

ف تػػنف دػػورـ الماػػرؾ كالتػػندرل دنلخكموػػ  غوػػر الػػدوفل كالملت ػػر د ػػد  أغيػػ رـ مىػػيموفل كا 
 ار هك الدوف   الخكمو .

 
ًّعرفعأنفتيـ،عأّتسعليـعأتضؿعحكيرةعُأتَِّتػتعتػ عقيلو:ع" حيُثعأرتؿعليـعرتي

عرػ«كػـعرتػؤيٌؿعلػفعرلّي ػوكمُّكػـعراٍععيكمُّع»الّن س،عمعػؿعق لػد ي عقيلػو:ع نكـع عأيعكػؿ 
تمػػ ءعرػػفعالرنػػ تقيفعرػػفعحػػررؼعالرعنػػلعلػػفع..عتػػمط ٌفعلػػ ـعيرتػػؤيؿعلػػفعاٍرػػة.

عالرتمـعراٍععلملعل عم وعيرتؤيؿعلني عتقط".ع عظ ىرهعيلريري و عإللعأفر
أم تػػؿّّ مػػ تـ  « :تيُّتػػـ راعو كتيُّتػػـ مىػػ كؿه دػػف ردٌوتػػد»قكلػػد دػػا مل ػػل الحػػدوث: 

كمىػػػ كؿ دػػػف اكمػػػ ل  ون ػػػد هػػػذا   وػػػدؿ ديوػػػد م طػػػكؽ الحػػػدوثل  ػػػؿ إف  ىػػػيطنفه دػػػنـ
الحػػدوث هػػك  وػػنف لمىػػ كلو  تػػؿ مىػػيـ ديػػل مػػن ويوػػد مػػف أمػػكرل قػػنؿ المريػػب  ػػف أ ػػل 
و رة ئاوخ ا ػف  طػنؿع دػا اػرح هػذا الحػدوث: "هػذا تيرػن أمن ػنت تيػـز مػف اىػتردورن 

ػيَّل اليَّػدي ديوػد ل كقػنؿ عِئأداء ال ووح  دورن رل كلمػف اىػتردنا ديورػن" ال ػككم: "قىٍكليػدي وى
ػػٍ تىمىفي  ػػنًدظي اٍلمي ػػنءي الرَّاًدػػا هيػػكى اٍلحى ػػٍف رىًدوَّتًػػًدع قىػػنؿى اٍللييىمى كىػػيـ ئتيتػػـ راع كتيتػػـ مىػػ كؿ دى

                                                 

ركاا ال  نرمل تتنب ا دتونـ  نلتتنب كالى  ل  نب أ ر الحنتـ إذا ا ترد دأونب أك    (ُ)
 .ِّٕٓ رقـ  َُٖ/ٗأ طأ 
 .ِّ رقـ  ُٕ/ٕارح وحوح ال  نرم   ف  طنؿ    (ِ)
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مىن هيكى تىٍحتى  ىظىًرًا دىً وًد أىفَّ تيؿَّ مىٍف تىػنفى تىٍحػتى  ىظىػًراً  يىٍوًد كى ـى دى ن قىن حى مى سى اىػٍاءه  اٍلميٍيتىًزـي وى
ميتىلىيّْخىنًتًد" ديٍ وىناي كى نًلًحًد ًدا ًدوً ًد كى دىريكى ميطىنلىبه ً نٍللىٍدًؿ ًدوًد كىاٍلًخوىنـً ً مىوى
 .  عُئ

كاترنـ التكات ا  نل  نؽ لمف حور مل ل الحدوث  نلمى كلو  ديل اللنتي  دخط 
نت دودل كمف دود م نلغ ل دنلحدوث كاضحل كال  ا ئويل ار ديود ك لدع  وف المى كلو

ضم رن المى كلو  ديل اللنتي ل ك  وخكؿ  حور الحدوث  ت نوويد  نللنتي  إ  إ ىنف 
  نهؿ أك انذ دا درمد.

 
كرػػ عحررتػػياعرعنػػلعاًيػػة:ع}يالرؤرنػػيفعيالرؤرنػػ تعيعُضػػيـعأيليػػ ُءعيعػػض{عقيلػػو:ع"

يػةعالع رػة.عيىكػذاعغّيػرياعرفيػيـعالميػة،عييػدرليا يةعالشػي دةعديفعالّي الػدِّيف،ععلملعّي
يطرتياعلملعالعقيؿعح لعمعمػياعالّنػ سعينتػيفعليػةعاّتػ قْؿ،عيلػّزةعالحرّيػة عيػؿع

ع."معميىـعّعيعقميفعكيؼع حكـعأّرٌةعنفتي عينفتي عديفعتمط ٍفعق ىر
تحمؿ دا  أل نظ كد نراتها . الحرو ل تحتـ أم    ىرن    ىرن! ا ىتخسؿل

تخسؿ ها دترة ا  ونلو   ثرن الغرب كدتنر الغر و ل دن ىا لحمؿ ددكةال طونترن
تنلتكات ا كغورال  الحنميوف لثخندتد دف طروؽ اكحزاب التن ل  لدل كالم تروفلي نس 

مف  ا ىتخسؿ الذم هك ددكة لس  ونؿ دف دكل  ال سد  اللثمن و ل كمن ت ل ذلؾ
اروؼ ل التا قندهن الُُٔٗتنلثكرة اللر و  الت رل  ليثكراتلقونـ ك   ت نت كت زت 

 اللثمن و . اسىسمو  حىوف  ددـ مف ال روطن ووف ضد ال سد 
أمن الحرو  دخد  و نهن دا مكضل ىن ؽ مف أ رن  زء مف الحرونت الدومخراطو ل 

 كلمزود  ونف  خكؿ:
هذا التيم  كمل نهن ال ترم أويرن مف الحضنرة الغر و  الرأىمنلو  كلوىت مف  

دار الموسدم تأ رز مطنلب ثكرة الم تروف اسىسـل إذ  دأت دا الخرف الىندس 
اككر ووف ضد الت وى  كاضطرندهن كا  رامرن دا حؽ الالكبل إذ تن ت الت وى  أداة 
                                                 

الم رنج ارح وحوح مىيـ  ف الح نجل الم لؼ: أ ك زترون محوا الدوف وحول  ف ارؼ   (ُ)
 ُِّٗ وركتل الط ل : الثن و ل  –هػعل ال نار: دار إحونء التراث اللر ا ٕٔٔال ككم ئالمتكدل: 

ُِ/ُِّ. 
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سدطنء الاردو  لظيـ الحنتـل ديـ وتف ليالب ك  لي رد أم حرو ل دنلرأم رأم الحنتـ 
درك وكاب كالت وى  المتمثي   ر نؿ الدوف. دمن وراا الميؾ كر ؿ الدوف وكا ن 

كاللتس وحوحل كالحرو  تل ا أف و لؿ ال رد كالالب من وانءل دييالب اف وارّْعل 
كلي رد أف و لؿ من وانءل دكف قود ك  حىنبل إ  إف تلدل ديل حرو  اآل روفل ديد 
اف ول د من وانء أك أف   ول د اوتن أوسل كلد اف و لؿ    ىد من وانء. وز ال 

وت نر  نلمحرمنتل ورا ال ويلب الخمنرل  ؿ كو لؿ أت ر وارب ال مرل وىب اسلدل 
 ويم ل. دل د ذلؾمف ذلؾل دتؿ ااء هك حر دود. إ  إف تلدل ديل حرو  اآل روف 

ك نلم نى   دإف أوؿ الحرو  دا دترترن هك ك كب أف   وخٌود اس ىنف  ااءل 
نحا ن دإ رـ كلت رـ د دمن رأكا أف ال رد قد تلدل ديل غورا  ى ب هذا الحرو  ال 

ارَّدكا قن كف: ئت ترا حروتؾ د د  داو  حرو  اآل روفع!ل دتنف هذا الخن كف اكؿ 
مىمنر دا  لش الحرو  المزو  ل كتسا مف المىنمور التثورل كمف ولوش الوـك دا 

  سد الغرب الرأىمنلا ولرؼ هذا اكمر  ودا.
ال ترة ل سد ن ك لد دور ا ىتلمنر ل سد المىيموفل  خؿ المىتلمركف هذا 

ك ليكهن مف اكهداؼ التا  ندل  رن اسوسحوكف! سقونء أحتنـ اسىسـ دف 
الحونة.  ح   أف الدوف وٌضؽ الحرونت! كأ د و ب إدطنء الحرو  التنمي  لألدرادل كمن 

أف وتد ؿ  ديـ ه  ء أف هذا ال ترة توندـ اسىسـ ك  وكود ودامن د و نل إ 
! دويككف ال وكص تا تتكادؽ مل هذا ال ترة الغر و  الد وي ل الاونطوف د كا الليمنء

كأكؿ  طأ لرـ تنف دا قونىرـ اسىسـ ك وكود المل زة مف رب اللنلموفل ديل 
 ال ورا و  المحرد   ركل ر نؿ الدوف ال ونرل. دضس دف مونتب الحرونت.

 دتوؼ ومتف لمىيـ أف وترؾ دو د توؼ كمتل انء؟
  مر أك و ما منلد  نلر ن كالخمنر توؼ انء؟كتوؼ وز ا أك وارب ال

 كتوؼ لمىيم  أف ت زع ح ن رن كتت ذ اكودقنء توؼ انءت؟
 كتوؼ ى تلنمؿ مل اآلونت كاكحندوث التا تك ب اكمر  نلملركؼ كال را دف

 الم تر؟
 كتوؼ ى تلنمؿ مل ال وكص الكاضح  التا ت وف دخك نت  لض اكدلنؿ؟

 سطنل .كتوؼ كتوؼ...  ترترن  او  ا
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كأمن قكلد أف تحتـ اكم    ىرن    ىرنل درك ورود الحتـ الدومخراطال الذم هك 
حتـ الالب  نلالب دف طروؽ  كا دل كلـ ورد قطلن دا الثخند  اسىسمو  كاىل  
مثؿ هذا اكدتنرل درا أدتنر د وي  أد يرن المىتلمركف ديل أذهنف المىيموف دف 

 طروؽ التكات ا كأمثنلد. 
  :ال سو

إف اكدتػػػنر التػػػا  ػػػوف ال ػػػنس و ػػػب ال ظػػػر كالتػػػدقوؽ دػػػا أوػػػيرن ككاقلرػػػنل لملردػػػ  
مػدل مكادخترػػن أك م نل ترػػن لاىػػسـ ك وكوػدل ديرػػذا ال وػػكص أىػػيم ن كاىتىػػيم ن ر 
 رنل دارد ن ار  أف أو ح ن مىيموفل كديل هذا ال وكص ىوتكف الحىػنب  لػد هػذا 

م  ن   نر حنمو .الحونة ال ن و ل إمن      غنلو ل كا 
 

ع عيقيؿعالّني علميوعالتْـ: عالرتمريفعلـعيترعيا الّن سعتياتيةع»قيلو:ع"يكأّف
عي لّ قيى عإّ عألمر  علمل علعري ٍّ عتضؿ عّ عالرشط، عكأتن ف ع«. عالحديثعأعحُّ يىذا

ع عأكرركـعلندعاهللعأ ق كـ{عتإفر عاًيةع}إفر اٍح ديثعلرط يق وعلمحكرةعيرميعوعرفتِّرًا
عشأنو ت يىعييفعلي دهعرؤرنيفعيك تريفعت عالركررةعيقيلو:ع}يلقدعكرررن ععاهللعمؿر

عمعؿعاٍتضميةعت عالكرارةعلمر رقيفعتقط.عيرعنلعال رقيىعليًةعليسعكثرةع ـر ينَ عآدـ{عث
عت ع عالق عميف عاّت يداد علمر ء عغرتي  عُلرتية عحقيقة عذلؾ عإلل عع ر عكر  العي دة،

عالد عديف عاًخرة عت  عأي عاهلل(  ع)لند عأيع فتير عاّ ِّق ء  عى  عليًة عال رقيى عيؿ ني  
علقيية عرف عاح رازًا عاٍلر ؿ عرذاعؿ علف عاهللععاّي ع د علند عأكرركـ ع}إفر عتقيلو: اهلل.

عأتضؿعالّن سعأكثرىـعاي ع دًاعلفعاًث ـعيتيءعلياقيي  ع."أ ق كـ{عكقيلو:عإفر
 ه ن وورح التكات ا  ليمن وتد كأدتنرا الرأىمنلو ل ديوي ت د لذلؾ! 

خكؿ ال  ا": "تأى نف الماط"ل ورود أف ال نس   درؽ  و رـ د د تط وؽ اكحتنـ د
اللنم  مف أ ؿ درؽ أك لكف أك قكمو  أك كط و ل كحتـ التكات ا ديل هذا الحدوث 
ديل أ د أوح اكحندوثل لوس ديل طروخ  ديمنء الحدوثل كا  من هك لغنو  ورود 

 وف مىيـ كتندر دتيرـ   ا  دـ!  إ رازهنل إذ  لؿ تؿ ال نس متىنككف ك  درؽ
كمخونس الت ضوؿ هك ا  تلند دف الرذاتؿل كهذا التسـ  طور كغور وحوحل دنلمىيـ 
اآلثـ ورت ل م د التك  ل كأ كاب المغ رة لد ددودةل أمن التندر دس وخ ؿ م د وردن ك  
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ل قنؿ دد  من لـ وىيـل كلك تن ت أ سقد تأ سؽ اك  ونءل دنسومنف ق ؿ اللمؿ
وحي ًدا وىٍكـو دىنًوؼو  ى  ندو اٍاتىدٍَّت ً ًد الرّْ مى نليريـٍ تىرى ـٍ أىٍدمى كا ً رى ًّْر ثىؿي الًَّذوفى تى ىري تلنلل: ئمى

ؿي اٍل ىًلوديع إ راهوـ:  يىل اىٍاءو ذىًلؾى هيكى الضَّسى كفى ًممَّن تىىى يكا دى ل كقنؿ ى حن د ُٖوىٍخًدري
ٍف وى  مى ـٍ  ىٍ ىىدي ثيَـّ وىٍىتىٍغً ًر اليَّدى وىً ًد اليَّدى دا حؽ المىيـ الم مف: ئكى ٍؿ ىيكءنا أىٍك وىٍظًي ٍلمى

نع ال ىنء:   .َُُغى يكرنا رىًحومن
ثػػـ توػػؼ وىػػنكل  ػػوف ال ػػنس  رػػذا الطروخػػ  دػػأوف دضػػؿ المػػ مف ديػػل التػػندر؟ كأوػػف 

يػ ل أحتنـ الددكة كال رند التا تددك غور المىيموف إلل ترؾ أدوػن رـ المحردػ  أك ال نط
كأوػف رحمػػ  اسىػػسـ كددلػػدل كظيػػـ اكدوػػنف ك كرهػن؟ حخػػن إف  رػػؿ التػػكات ا ذلػػؾ دتيػػؾ 

ف درؼ ذلؾ ثـ  دع ال نس دنلموو   أدظـ!  موو  ل كا 
عاُتْريةعرؤتتةعلملعأعيؿعالحّريةعيرتعي عكػّؿع قيلو:ع"يقدعظيرعرر ع قدرـعأفر

ػي علمػلعاُحتػ فعتيطرةعي حكُّػـ،عيأررىػ عي لعػدؿعيالرتػ ياةعيالقتػطعياُخػ ء،ع ييحضِّ
عيال ح يب".

موطيحنت غر وَّ  ورود التكات ا إ زالرن ديل اسىسـ  لخيد الخنورل دنسىسـ 
لوس دود حرو   نل رـ الغر ال  ؿ هك مخود دا تؿ حونتد  لد اسومنف  نكحتنـ 
 الاردو  ال مى  كها ال رض كالم دكب كالم نح كالمتركا كالحراـ قنؿ تلنلل: ئقيٍؿ ًإفَّ 

نًتا ًليًَّد رىبّْ اٍللىنلىًموفى ئ مىمى ٍحوىنمى كى مى ًتا كى يىيًتا كى سى ً ذىًلؾى أيًمٍرتي ُِٔوى ع  ى اىًروؾى لىدي كى
ع اك لنـ  ؿي اٍلميٍىًيًموفى  ل دنلمىيـ د د كلوس حرا.ُّٔ-ُِٔكىأى ىن أىكَّ

 ئمتل اىتل دتـ ال نس كقد كلدترـ أمن مف وىتارد  خكؿ دمر ئرضا ار د دع:
أمرنترـ أحراراع. درك أك : لـ ورد دا تتب الحدوث الم ل    طروخ  الركاو  كدراى  

 حنؿ الراكمل كا  من كرد دا  لض تتب التنروخ.
كثن وػػن: دػػإف هػػذا الخػػكؿ إف وػػح دمي ػػػص قوػػتد هػػك أف ا ػػف دمػػرك  ػػف اللػػػنص 
كالػػا موػػر   ػػذاؾ ىػػن ؽ ق طػػا دىػػ خدل دضػػرب ا ػػف دمػػرك هػػذا الخ طػػا ك ػػؿ ذلػػؾ! 

ب أ ػػػك الخ طػػػا ا  ػػػد إلػػػل ال يو ػػػ  دمػػػر دػػػا المدو ػػػ  واػػػتك لػػػد هػػػذا اكمػػػرل دنوػػػطح
دنىتددل ديمىره دىٍمران كا  د إلل المدو  ل كأدطل الخ طا ىكطن كأمرا أف وختص ل  ىػدل 
دضرب الخ طا ا ف دمرك حتل اىتكدل حخػد كأراح   ىػدل كقػنؿ دمػر لػد: لػك ضػر ت 

ٍمػػػرو دخػػػنؿ ٍمػػػران مػػػن م لتػػػؾ. ثػػػـ الت ػػػت إلػػػل دى لػػػد: ئمتػػػل اىػػػتل دتـ ال ػػػنس كقػػػد كلػػػدترـ  دى
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كهػذا دلوػؿ ديػل اللػدؿ دػا أحتػنـ اسىػسـل كالمىػنكاة  ػوف ال ػنس دػا  أمرنترـ أحػراراع.
اكحتػػنـ اللنمػػ ل كحػػب لي ػػنس  مولػػنل كطمػػل  رػػداوترـ لاىػػسـل الػػذم دوػػد ال ػػسح دػػا 

 الد ون كاآل رة.
 

ية عأيعشػػيرىعأىػػؿعقيلػػو:ع"يقػػدعمعمػػتعأعػػيؿعحكير يػػ :عالّشػػيرىعاٍريتػػ يقراط
عيالعقػػدعتػػ عاٍرػػةعيعقػػيليـعّعيتػػييتيـ.عيمعػػؿعأعػػيؿعإدارةعاٍرػػة:عال شػػري ع الحػػؿِّ

عالديرقراط  عأيعاّش راك عحتير عيأ  عتير عيعد".ع
ه ػػػػػن التنرثػػػػػ ! دػػػػػنلتكات ا ه ػػػػػن واػػػػػرؽ كوغػػػػػرب كو يػػػػػط الحػػػػػؽ  نل نطػػػػػؿ! كوطيػػػػػؽ 

كاللخػػػد كهػػػـ ك رػػػنء  الموػػػطيحنت تمػػػن ورػػػكل  دراوػػػ  أك  غوػػػر دراوػػػ ! دػػػأوف أهػػػؿ الحػػػؿ
المىػػيموف كقػػندة رأورػػـ الػػذوف ووػػح أف وتك ػػكا كتػػسء دػػف ال ػػنس دػػا رأورػػـ دػػا  ولػػ  
ئملنهدةع ال يو   ديل الحتـ  ارع ارل أوف هػ  ء مػف حتػـ اكاػراؼ دػا أكر ػن الػذوف 
وحتمكف ال ػنس  اػرولترـ كأهػكاترـ! كأوػف الحتػـ اسىػسما الػذم وحتػـ  اػرع ارل مػف 

ومخراطا كهػػػػك حتػػػػـ الاػػػػلب   كا ػػػػد الػػػػذوف و ت ػػػػ رـل ثػػػػـ وخػػػػكؿ: "التاػػػػرول التاػػػػرول الػػػػد
الػػدومخراطا أم ا اػػتراتا"! تم وػػت أف وخػػرأ هػػذا الل ػػنرة  دـ ىػػموث أك  ػػكف لػػكؾ أك 
تن ػػت أك غوػػرهـ مػػػف الرأىػػمنلووف الػػػدومخراطووف أك وخرأهػػن لكر ػػػنخ أك مػػنرتس أك لو ػػػوف 

ديػل مثػؿ هػذا الل ػنرات التػا تػ ـ دػف كغورهـ مف ا اتراتووفل تم وت أف أىمل ردهـ 
 رؿ قنتيرن أك أ د مغرض ودس الىـ دا الدىـ! دنلدومخراطو    تيتخػا مػل ا اػتراتو  
كا   لمػػػن ثػػػنرت ديورػػػن اك وػػػرةل كمثػػػؿ ذلػػػؾ   ويتخػػػا كلػػػف ويتخػػػا  رمػػػن اسىػػػسـ اللظػػػوـ 

 ارول  ر  ن الحتوـل دأوف الثرل مف الثرون!
 

ييمػػدعتػػ عاُتػػْريةعنفػػيذعدينػػ عرطمقػػً عتػػ عغيػػرععقيلػػو:ع"يرػػفعالرعمػػيـعأّنػػوعّ
رتػػ عؿعإق رػػةعشػػع عرعالػػديف،عيرنيػػ عالقيالػػدعالع رػػةعال شػػريعيةعال ػػ عّع يمػػُعر عػػةع
ق لدةعيُحكـ،عكمُّي عرفعأَمّؿعيأحتػفعرػ عاى ػدىعإليػوعالرشػرِّليفعرػفعقيػؿعيرػفعيعػد.ع

عيلكف عياأتف هعلملعىذاعالديفعالحّر،عالحكيـ،عالتيؿ،عالترح..".
ويظرر التكات ا الحزف ديل أم  لـ ت رـ إىسمرن ديل الطروخ  الغر و !  ه ن

كوت نتل ديل ال رؿ كالت دوؿ الذم كقل دا اكم ل كتوؼ أ رـ حرمكا ال رـ الذم 
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كوؿ إلود التكات ا! هذا ال رـ الذم ورل أف اسىسـ لوس دود   كذ دو ا! كورل أف 
ف تنف ذلؾ وحوحن دتوؼ ى لد الخكادد التارولو    ت يغ منت  قنددة كحت ـ! كا 

ًتا  سى اكحتنـ التا دنل ت تؿ وغورة كت ورة؟ل كتوؼ ىو رـ قكلد تلنلل: ئقيٍؿ ًإفَّ وى
ع اك لنـ:  نًتا ًليًَّد رىبّْ اٍللىنلىًموفى مىمى ٍحوىنمى كى مى ٍل ىن -ى حن د–ل كقكلد ُِٔكى يىيًتا كى : ئكى ىزَّ

يىٍوؾى اٍلًتتىنبى ًتٍ وىن نن ًلتيؿّْ  ع ال حؿ:  دى  .ٖٗاىٍاءو
أمػػن قكلػػد دػػف الػػدوف "الحػػر"ل ك "الىػػرؿ"ل ك "الىػػمح"ل دػػإف تػػنف ديػػل طروخػػ  درػػـ 
الغػػػر ووف كالحػػػداثووف لرػػػػذا اكل ػػػنظل كمػػػػن تػػػددك لػػػد مػػػػف التحيػػػؿ مػػػػف أحتػػػنـ اسىػػػػسـل 

 دمردكض  تؿ الردض.
 

قيلػػو:ع"الػػديفعالػػذيعظمرػػوعالمػػ ىميف،عتيمػػرياعحكرػػةعالقػػرآفعيدتنيىػػ عتػػ عقيػػيرع
ف.عالّديفعالذيعتقدعاٍنع رعاٍيرارعيالحكر ءعاٍخيػ ر،عتتػط علميػوعالرتػ يديفعالييا

يالر رشحيفعلْت يداد،عيا رخذياعيتيمةعل فريؽعالكمرةعي قتيـعاٍرػةعشػَيعً ،عيمعمػيهع
آليةعٍىياعيـعالتي تية،عتضّيعياعرزاي ه،عيحّيرياعأىموعي ل قري عيال يتػي ،عيال شػديدع

سعرنوعتيوعكر عتعؿعقيميـعأعػح بعاٍديػ فعالتػ عرة،عح ػلعيال شييش،عيّادخ ؿعر علي
عر عدَينروعالر فنيفعييفعدتر ػ عك ػ بعُينَتػبععمعميهعدينً عحرمً عي يّىـعالن سعتيوعأفرع كؿر

ّتـعإتْر عىػيعرػفعالػديف،عييرق ضػ ى عأفعّعيقػيىعلمػلعالقيػ ـعييامي  ػوعيآدايػوع
ع.يرزيدا و،عإّعرفعّعلْقةعلوعي لحي ةعالدني "

هؿ ال خرنء مف دلؿ ذلؾ؟ أـ ددنة ت روؽ اكم  ديل أىنس قكما؟ كالذم تنف 
أحد ركادهن هك التكات ا الذم ددن ليخكمو  اللر و   أدتنر رأىمنلو ل ك حىب ذلؾ 

  ليد الخكموكف اللرب مف ديمنترـ كم ترورـ.
وػػحوح أ ػػد   ووػػح أف و ىػػب ليػػدوف تػػؿ تتػػنب حمػػؿ اىػػمن إىػػسمونل كلتػػف هػػس 

التػػكات ا  نلاػػ ند  ل ػػوف ل ػػن  لضػػن مػػف هػػذا التتػػبل  ػػدؿ هػػدا التاػػكوش الػػذم تحيػػل 
اترـ  د غوػرا؟ كمػف المخوػكد  تسمػد هػذا تحدوػدا؟ كهػؿ أف تتػب ت ىػور الخػر ف التػروـ 
كاػػرح اللخنتػػد كدخػػد اكحتػػنـ كأوػػكلد كتتػػب الحػػدوث كديػػـ الر ػػنؿ كغورهػػن مػػف تتػػػب 

دود؟! أم درػـ هػذا؟!  ػؿ هػك ال رػـ الػذم متت ت ن اسىػسمو  الثمو ػ  هػا ليتاػكوش كالتاػ
 ىػػملد مػػرارا مػػف ددػػنة الليمن وػػ  دػػا زمن  ػػنل تمػػف وروػػد أف وأ ػػذ  ػػنلخر ف كوتػػرؾ غوػػرال 



65 
 

دػا ذترتػد  ح   الت يص مف ال سؼ! كقد  وٌ ن مكضكع  سؼ ال خرنء ك ونف وػحتد 
 مكضل ىن ؽ.

 
ىـ،عيلػيسعقيلو:ع"يقدعمر عيعضيـعمرمةعرر عاق يتوعيأخذهعالرتمريفعلفعغيرع

ىػػيعرػػفعديػػنيـعيػػ لّنظرعإلػػلعالقػػرآفعيالر ػػيا راتعرػػفعالحػػديثعيّامرػػ ععالتػػمؼعاٍيؿع
عتق ؿ:

يالخْعػػةعأّفعالِيػػَدعععع)اق يتػػيا(عرػػفعالنعػػرانيةعرقػػ ـعالي يييػػةعي تػػـعالييثيػػة...
شتعاُير فعيشيرىتعاٍدي فع ك دعُكمُّي ع  تمتؿعيعضي عرػفعيعػض،عي  يّلػدع ال  عشير

ع."حدعىيعالرراد،عأّعيىيعاّت عي دمريعي عرفعغرضعيا
هذا التسـ  لودل دنل دع لرن دسق   ن ىت داد دا أف تسهمن وظرراف د د  لد 
ال رـ الوحوح لاىسـ كددـ تط وخد تمن أراد ار ى حن دل دأوؿ ال دع هك اىتحىنف 

ىسـ اللخكؿ كمكر ت نلؼ التارول الحؽ مف ار ى حن دل مل ال نرؽ الت ور  وف اس
الخنتـ ديل المل زة كالمح كظ مف رب اللنلموفل ك وف اكدونف المحرد  مف الوركدو  
كال ورا و  ككغورهن مف الرىن ت الىمنكو  كالدون نت الكضلو  التا أل ترن اللخكؿ 

 ال ارو  التا تزود كت خص  أهكاء ر نؿ الدوف دورن.
ظرػػػرت دػػػا أكا ػػػر دكلػػػ  دنلتاػػػ ود الػػػذم ذتػػػرا التػػػكات ا   ووػػػح دنك طػػػنء التػػػا 

ال سد  اللثمن و  ها  طأ كلوس تػؿ  طػأ هػك ت ػر ك ػركج لي ػنس أك الدكلػ  مػف ميػ  
اسىػػػسـ! دنلمىػػػيمكف إف أ طػػػأكا لػػػوس ت طػػػأ ال ػػػكذووف أك الورػػػكد كال وػػػنرلل دنل ػػػنرؽ 
ت ور كت ور  دال  وف  طن المىيـ المػ مف ك ػوف  طػأ التػندرل كحتػل أف مػن ظرػر مػف 

نؿ التػا ر هػػن التػػكات ا د ػد المىػػيموف كغوػػرهـ مػف أهػػؿ اكدوػػنفل هػػك التاػن د دػػا اكدلػػ
لػػوس تاػػن رن حخوخوػػنل دنكدلػػنؿ قػػد تتاػػن د كلت رػػن  ن لػػ  مػػف دخنتػػد م تي ػػ  دمػػثسل زوػػنرة 

 الخ كر ليمكدظ  لوس تزونرة اككثنف لطيب قضنء الحن نت كهتذا.
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يفعرػفعالخمفػ ءعيالرمػيؾعقيلو:ع"يالّن ظرعالردّقؽعت ع  ريخعاُتػْـعيمػدعلمرتػ يدّع
ًّع اٍيلػػيف،عييعػػضعالعمرػػ ءعاٍلػػ مـ،عييعػػضعرقّمػػدييـعرػػفعالعػػربعالر ػػأخريفعأقػػيا
ًْعلَرةعلفعتييؿعالحكرة،عيريديفعييػ عإطفػ ءعنػيرع ات ريى علملعاهللعيرتيلوع ضمي

ع".العمـعيّاطف ءعنيرعاهلل
وتتيـ دف الا ند  ك مكؿ اكم  كهك ول ز أف وورح  أىمنء مف وراهـ 

ىت دوف! كمف هـ ال ي نء كالميكؾ اككلكف؟ كمف هـ الليمنء اكدن ـ؟ مل أف هذا م
التىمو  مردكض  دا اسىسـ درا د ورو  لي  س اللر ا! كهؿ المخوكد أ ن ح و   
ال نرىان أـ ك رـ غور درب دس و رمكف أحتنـ الرىنل  لووؿ درـ التكات ا أدضؿ 

 ردم؟ مف ىو كود ال نرىا أـ ا ف الحن ب الت
كمن ها اكقكاؿ التا ادتركهن حتل  لرؼ مكاطف الزلؿ كأم ال روخوف تنف أهدل 

 ى وس؟ دإطسؽ التسـ اللنـ هتذا دكف تحدود   ووح أ دال دنلح   تخن ؿ  نلح  .
أمن قكلد " كر الليـ" كمن  لدال درا النرات غنمض  كأقرب من تتكف ليليمن و ل 

  ن الحتوـ  أ رن رىنل  ر لو ل ك  ومتف لي نس أف التا طنلمن ىمل نهن توؼ رىنل  ر 
 وتمىتكا  رن  لد متنت الى وف مف إرىنلرن.

كأمػػن مػػن وطنلػػػب  ػػد مػػػف ال ػػتح ليليمػػػنء لي حػػث كا  ترػػػند دػػس و تػػػرل إف تػػنف هػػػذا 
ال حػػث  حىػػب طروخػػ  اسىػػسـ دػػا ال رػػـ لي وػػكص  حىػػب ملن ورػػن الاػػردو  كاللردوػػ  

 كاليغكو .
 

ثِّػػؿعلمرطػػ لعيفعرػػ عتعمػػوعاّتػػ يدادعتػػ عاُتػػْـ،عيرػػ عحمػػرعلمػػلعقيلػػو:ع"يّانػػ عُأر
ٍنيػـعكػ نياععالعمر ءعالحكر ءعرفعأفعيفتِّػرياعقتػَر عاًّءعياٍخػْؽع فتػيرًاعرػدقَِّقً ،

يخػػػػػ تيفعرخ لفػػػػػةعرأيعيعػػػػػضعالُيفرػػػػػؿعالتػػػػػ لفيفعأيعيعػػػػػضعالرنػػػػػ تقيفعالرقػػػػػررييفع
 زعالقػرآف،عيىػ عأىػـعرتػألةعتػ عالرع عريف،عتُيكفرريفعتُيقَ مػيف.عيىػذهعرتػألةعإلمػ

الػدِّيفعلػـعيقػدرياعأفعييتيىػػ عحّقيػ عرػفعاليحػػث،عياق عػرياعلمػلعرػػ عق لػوعتييػ عيعػػضع
ًْعرػػػفعأنريػػػ عقعػػػيرعالط قػػػةعلػػػفعاُ يػػػ فعيرثمػػػوعتػػػ عتعػػػ ح وع ًّعرمرػػػ الّتػػػمؼعقػػػي

عييْغ و".
كه ن تذلؾ وظرر تحنمؿ التكات ا ديل ديمنء المىيموف اككاتؿ الذوف لـ وم لرـ 
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ىت داد مف قكؿ  راترـل هذا إذا ادترض ن ك كد ا ىت داد!ل دخد قنلكا  راءهـ دا ا 
تت رـ  وراح  كدرـ دقوؽل كلك اتت ن  تت رـ كديمرـ لاتت ن  دو  ن تيد د ترترـل ثـ 
 أتا التكات ا كمن وددك لد مف ات نع التارول الدومخراطا! كىوخكؿ قنتؿ: إ د لـ 

 د قود مف  ٌدؿ كحٌرؼل كهذا التسـ هك ظ ا كمردكدل وخود الليمنء المدقخوفل  ؿ إ
 كف د نرات التكات ا دنم ل كلـ ت ٌوؿل لذا ك ب الرد.

أمن مىأل  اسد نز دنلذم وظرر أ رن تغورهن مف المىنتؿ لـ تتضح د د 
التكات ال أك أ د ويًضؿ مف وطنلل تتن دل دك د اسد نز كهك ال ظـ كاكىيكب ال رودل 

ف ك كد أمكر دظوم  أ رل دا الخر ف التروـل لتف من تحدل  د ال  ا   وم ل ذلؾ م
ئويل ار ديود ك لدع اللرب كال نس  مولن هك هذا الك د دخطل أم: ك د ال ظـ 

 الل وب كاكىيكب ال رود.
 كل ونف مىأل  اسد نز أتثر  خكؿ: 

الخر ف التروـ هك مل زةل أم: ول ز تؿ ال ار كملرـ ال ف دا المنضا 
 لحنضر كالمىتخ ؿ ديل أف وأتكا  مثيدل أك  لار ىكر م دل أك  ىكرة كاحدة م د.كا

 كمن هك ك د إد نزا كهك تتنب تغورا مف التتب التثورة؟
ك د إد نز الخر ف هك دا أىيك د ال رود الذم لـ تلردد اللرب اكقحنح أهؿ 

 ال ونح  ئدا التيم ع كال سغ  ئدا ال مي ع.
 !كمن هك اكىيكب؟

 .وكور الملن ا التا دا ال  س  نلل نرات اليغكو هك ت
دمن ودكر دا   ىؾ كترود أف ت  ر  د غورؾل دإ ؾ تحتنج كف ت تنر أل نظ 
ذا لـ تت ٌور اكل نظ  ئتيمنتع م نى   لت دم  رن هذا المل ل الذم دا   ىؾل كا 
الم نى   لـ و رمؾ مف تتتيـ ملدل أك أ د و رـ تسمؾ مل  لض الغمكض  حىب 

 .كل نظ كال مؿ تتيمت  رنا
رتب الملن ا اللظوم  التا أراد  خيرن إلل ال نس  أل نظ دقوخ   -ى حن د-كار 

 دال دكضل أدؽ اكل نظ ليمل ل الذم ورود  خيد إلو نل  حوث ويوؽ كوتكادؽ مل اكل نظ 
الم نكرة لدل  ؿ كحتل م نكرة الحرؼ ليحرؼ دظرر ال ص  رذا ال رس ال موؿ الذم 

ف لـ و رـ ملن ا هذا اكل نظل وأىر الي ظ الرقوؽ ليمل ل  -ى حن د-د لؿ  ىنملد كا 
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ً وسن ئ ٍ  ى رىن زى ويٍىخىٍكفى ًدورىن تىٍأىنن تىنفى ًمزىا ي عل ُٕالرقوؽ: ئكى ٍيىىً وسن ٍو نن ًدورىن تيىىمَّل ىى ع دى
ندنا ئ ـى تىن ىٍت ًمٍروى رى َّ آ نن ُِكالي ظ ال زؿ ئالخكمع ليمل ل ال زؿ: ئًإفَّ  ى ع ًليطَّنًغوفى مى

ً ًثوفى ًدورىن أىٍحخىن ننعل كالي ظ المىت تر ليمل ل المىت تر: ئًإفَّ أىٍ تىرى اٍكىٍوكىاًت ِِئ ع  ى
ًموًرع. ٍكتي اٍلحى  لىوى

ك  وىتطول تؿ ال ار  ؿ كال ف ملرـل أف وضلكا ل ظن كاحدا ألوؽ كأدؽ كأ مؿ 
 رب حظد.كأكضح مف أل نظ الخر ف التروـل كمف انء ديو 

دإف لـ وىتطل كلف وىتطول ديوس لد إ  التىيوـ كاسومنف  أف هذا الخر ف هك 
لف و لث   ون  -ى حن د-المل زة ال نلدة إلل وكـ الخونم ل كو مف  من  نء  دل كار 

 لد ال  ا محمد ئويل ار ديود ك لدعن كف الخر ف التروـ ك ون د مف الى   ئقكؿ 
 .مخنـ ال  ا دو ن كدلؿ كىتكت ال  اع قنتـ

 درؿ ه نؾ مل زات أ رل لي  ا محمد ئويل ار ديود ك لدع؟
 لـ ه نؾ اللدود مف المل زات لت رن ا ترت دا كقترن مثؿ مل زات اك  ونء 

 الىن خوف.
ال نس إ   نلخر ف اللظوـل كالتحدم هك دا أىيك د ال رود  -تلنلل-كلـ وتحد ار 

ما أك اللددم أك غورهن ممن وىمود ال لض  نسد نز تمن أىي  نل كلوس  نل ن ب اللي
 الليما أك اللددم .. ن كف ال  ا ئويل ار ديود ك لدع لـ وتحدَّ  رن.

ف تػنف هػك أكىػل مػف ذلػؾل كمػل إظرػنر  هذا مكضكع إد ػنز الخػر ف  ن توػنرل كا 
هػػذا ال وػػنف وتضػػح أف إذدػػنف المىػػيموف كتىػػيومرـ  ػػنء دػػف  رهػػنف ك وػػنف   دػػف تخيوػػد 

 دملل ك  دوب دا ذلؾل  ؿ هك ادتراؼ  ل ز الم يكؽ دف ملنرض  ديـ ال نلؽ.أ
 

قيلو:ع"ر عأنوعليعُت حعلمعمر ءعريدافعال دقيؽعيحريةعالرأيعيال ػأليؼ،عكرػ عُأطمػؽع
لن فعال خريؼعٍىؿعال أييؿعيالُحكـ،عٍظيرياعت عأليؼعرفعآي تعالقرآفعأليؼعآي تع

مػددعرػ عالزرػ فعيالحػدث فع يػرىفعإلمػ زهعيعػدؽعاُلم ز،عيلرأياعتيوعكّؿعيػيـعآيػةع  
عيػػ يٍسعإّعتػػ عك ػػ ٍبعريػػيف{عيلمعمػػياعاٍرػػةع ػػؤرفعيإلمػػ زهعلػػفع عَرطػػٍبعّي قيلػػو:ع}ّي

عيرى فعيلي فعّعرمردع تميـعيّاذل ف".
و دأ التكات ا   ى   تثور مف الليـك إلل الخر ف التروـل ك  ووح ذلؾل كلاوضنح 
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  خكؿ: 
ا أل نظد ك ميدل ك  و رج دف لغ  اللرب قود الرةل كأم إف الخر ف تسـ در ا د

 تتنب   و ىر إ   حىب قكادد اليغ  التا تيتب  رنل دس تيحمَّؿ أم لغ  من   تيطوؽ. 
 خؿ  -ى حن د-كالخر ف التروـ   تت ا اليغ  اللر و  كحدهن دا ت ىوران كف ار 

ل تي ظ الوسة كالزتنة  لض أل نظد مف مل نهن اليغكم إلل مل ل اردا  دود
كغورهمنل كالملن ا الاردو   و رن ار ديل لىنف   ود ئديود الوسة كالىسـع دت  ذ 

ع ال حؿ: -تلنلل-م د حورال قنؿ  ـٍ ن  يزّْؿى ًإلىٍوًر ٍل ىن ًإلىٍوؾى الذٍّْترى ًلتي ىوّْفى ًلي َّنًس مى : ئكىأىٍ زى
تؿ ااءل دس ت ىب ليخر ف  ل كديل ذلؾل دس ووح أ دا أف و ىب إلل الخر فْْ

الليـك كال ظرونت كت ىور  لض اكحداث الىونىو  أك ظركر اكمراض كاكك ت  أك 
ـ. كغورهنل درذا مف ا دتراء ديل ََُِأويكؿ  ُُا رونر  رج الت نرة اللنلمو  دا 

ن ك د قكؿ دا -ى حن د–ار كتتن دل كوترتب ديل مف و لؿ ذلؾ اللخك   مف ار 
ًدوثى دى ّْا ًإ َّ مىن »غور ديـل قنؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع: الخر ف   اتَّخيكا الحى

ٍف قىنؿى ًدا الخيٍر ًف ً رىٍأًودً  مى ٍخلىدىاي ًمفى ال َّنًرل كى يىاَّ ميتىلىمّْدنا دىٍيوىتى ىكٍَّأ مى ل دىمىٍف تىذىبى دى ًيٍمتيـٍ  دى
ٍخلىدىاي ًمفى ال َّنرً   .عُئ«دىٍيوىتى ىكٍَّأ مى

 أدل  مف وخكؿ  أف الخر ف قد ذيتر دود تؿ ااء درا من وأتا:أمن 
ع ال حؿ: -تلنلل-قكلد  يىٍوؾى اٍلًتتىنبى ًتٍ وىن نن ًلتيؿّْ اىٍاءو ٍل ىن دى ل كالمخوكد ٖٗ: ئكى ىزَّ

 رذا اآلو  لوس من ذه كا إلود!  ؿ هك أف الخر ف دود  ونف ليلخنتد كالتل د كالتتنلوؼ 
 يرن.التا ت ظـ حونة اس ىنف ت

ع اك لنـ: -تلنلل-كأمن قكلد  ٍط ىن ًدا اٍلًتتىنًب ًمٍف اىٍاءو ن دىرَّ ل دنلتتنب ه ن ّٖ: ئمى
هك اليكح المح كظ كهك ت نو  دف ديـ ار الذم   و  ل ديود ااءل كلوس المخوكد 

  د الخر ف التروـ.
                                                 

رمذم الم لؼ: محمد  ف دوىل  ف ىىٍكرة  ف مكىل  ف الضحنؾل ركاا الترمذم. ى ف الت   (ُ)
ع كمحمد ِل ُهػع تحخوؽ كتليوؽ: أحمد محمد انتر ئ ػ ِٕٗالترمذمل أ ك دوىل ئالمتكدل: 

ع ال نار: ٓل ْع كا  راهوـ دطكة دكض المدرس دا اكزهر الاروؼ ئ ػ ّد اد د د ال نقا ئ ػ 
ـل ُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗمورل الط ل : الثن و ل  –ارت  متت   كمط ل  موط ل ال ن ا الحي ا 

 .ُِٓٗ رقـ  ُٗٗ/ٓ نب من  نء دا الذم و ىر الخر ف 
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 كأ ورا دنلت ىور م تكح لتؿ مىيـ كدا تؿ زمنف  ارط أف وتكف الم ىر ممف ميؾ
ملرد   ليـك اليغ  اللر و  كك كهرنل كملرد  ا وطسحنت الاردو  كل نظ الخر ف 
التروـ كد نراتدل دخد ت د م ىرا دا زمن  ن قد تمتف مف هذا الليكـل كدرس الكقنتل 

 .كت دد اكاونء كالحكادثل د رج  ت ىور م ض ط وحتميد  ص الخر ف التروـ
ذا اكمػػ  الم نرتػػ  ديػػل مػػر الىػػ وفل هػػذا هػػا طروخػػ  الم ىػػروف الملت ػػروف مػػف هػػ

ل كو ح الخػر ف دػا مرػب الػروح وتسدػب  ػد تػؿ مػف هػب كدبل كلػف  كلك  هذا الليـك
 ت خل لد قوم  كقدرة ديل التغوور!.

 
عال تػ ؼعإّع قيلو:ع"ّعيخفلعلملعالرتػ يّد،عريرػ عكػ فعغييػً ،عأْفعّعاتػ عي دعّي

وعلرػ ء،عتمػيعكػ فعالرتػ يدُّعطيػرًاعر دارتعالّرليةعحرقػ ءع خػيطعتػ عظْرػةعميػؿعي يػ
لكػػ فعخّف شػػً عيعػػط دعىػػياـعالعػػياـعتػػ عظػػْـعالميػػؿ،ع...يلكّنػػوعىػػيعاُنتػػ فعيعػػيدع

عل ِلَروعم ىُمُو".
لػػوس اػػرطن أف تتػػكف الردوػػ  حمخػػنءن تػػا وتػػكف الحػػنتـ مىػػت دال دخػػد تتػػكف الردوػػ  

د هػػك كادوػػ  كلتػػف  طػػش الحػػنتـ اػػدود دػػومف وظرػػر لػػد كلحتمػػد الملنرضػػ ل كهػػذا تيػػ
ل كلت ػػد لػػك دػػنش  لػػد ا حىػػنر -تمػػن وػػراا–تلػػروض مػػف التػػكات ا  ىػػت داد اللثمػػن ووف 

كهػػدـ ال سدػػ  اسىػػسمو  اللثمن وػػ ل كاػػرد اىػػتلمنر الػػ سد اسىػػسمو  كتخىػػومرنل لتػػنف 
حتمػػن ديوػػد أف ولوػػد ال ظػػر  مػػن تتػػبل كأف وغوػػر رأوػػد هػػذا إف تػػنف دوػػد أد ػػل إ ػػسصل 

  ن مل الظيـل  ؿ مل اسىسـ كددلد.مل التأتود مرارا أ  ن لى
 

عتػػمطةعالرع تػػةع قػػيىع عرعػػيسعيرػػرؤيسعيػػرىعكػػؿر قيلػػو:ع"يالر أرػػؿعتػػ عح لػػةعكػػؿِّ
عي ضعؼعينتيةعنقع فعلمـعالررؤيسعيزي د و".

دورن  ى   ت ورة مف  -مثس–لوس ذلؾ ديل اسطسؽل د سد اللنلـ اسىسما 
نونتل كلت رن لـ وت رن ذلؾ  أف الليمنء كحمي  الارندات دا اتل الليـك كا  تو

تتكف  سد  نهض ل أك أ رن  نلو  مف ا ىت داد! دنل رض  التا تخضا ديل ا ىت داد 
ها ا رتخنء ال ترم كالىيكتا د د ال رد كالم تملل ثـ و ب تذلؾ الت روؽ  وف 
 ئالليـع ك ئالثخند ع دنلثخند : ها أدتنر  نو  متليخ   أم  ملو  ل أمن الليـ: درك
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دنلما كلوس لد حدكد دا ا تخنلد  وف ال نسل دليـك الطب كالتومونء كال وزونء كغورهن 
 ت  ذ دكف حرج مف غور المىيموف.

دإف تنف مخوكد التكات ا الليـ  أدتنر ال رض  كطروخرػن د وػدل أمػن إف تػنف وػتتيـ 
 دف الليـك  اتؿ دنـ دس ووح.

 
عمػػيـعال ػػ عيعضػػي عيقػػّيـعالمتػػ فعقيلػػو:ع"الرتػػ يدُّعّعيخشػػلعلمػػيـعالميػػة،ع مػػؾعال

يأكثرى عىزٌؿعيىػذي فعيضػي عيػوعالزرػ ف،عنعػـ عّعيخػ ؼعلمػـعالميػةعإذاعلػـعيكػفعيراءع
علقدعالمييش..". عالمت فعحكرةعحر سع عقدعاٍليية،عأيعتحرعيي فعيحؿُّ

لألىؼ أف تتكف  ظرة التكات ا هذال ت ظرا التثوروف حتل دا زمن  ن الحنضر    
أف اليغ    تلدك دنتدترن دف  ظـ الالرل أك تخكوـ  - حىب رأورـ– لليـك اليغ ل كها

اليىنفل أك التتيـ  نل وحل دا زمف ا تانر كديك الير نت اللنمو ! ك نلتأتود إف هذا 
اكمر لوس تذلؾ  تنتنل دليـ اليغ  اللر و  هك ديـ  نكداة التا تي رـ  رن ال وكص 

  ل الخر ف التروـ التتنب المل ز ديل مر الاردو  مف الخر ف التروـ كالى   الارو
الدهكرل كك د إد نزا هك   ظـ أل نظد  أىيكب دقوؽ درود د ز كول ز دف استونف 
يىل أىٍف وىٍأتيكا  ٍ سي كىاٍلً فُّ دى  مثيد اس س كال ف ملرـل قنؿ تلنلل: ئقيٍؿ لىًتًف اٍ تىمىلىًت اٍسً

ـٍ ًل ىٍلضو ظىًرورناع اسىراء: ً ًمٍثًؿ هىذىا اٍلخيٍر ًف  ى وىٍأتيكفى ً مً  ري لىٍك تىنفى  ىٍلضي ل كقد ٍٖٖثًيًد كى
  و ت ذلؾ دا مكضل قروب.

لي نس  مولػن لت ظػوـ  -ى حن د–كالخر ف التروـ ك ون د مف الى   همن رىنل  ال نلؽ 
اللسقػػػػ   ػػػػوف ال ػػػػرد كر ػػػػدل ك ػػػػوف ال ػػػػرد ك  ىػػػػدل ك ػػػػوف ال ػػػػرد كغوػػػػرا مػػػػف ال ػػػػنس ك ػػػػنقا 

تيػػد قػػد كرد   وػػكص   ومتػف أف ت رػػـ إ   نليغػػ  اللر وػػ ل لػػذا  ػػرل  الم يكقػنتل كهػػذا
متت ت ن اسىػسمو  كتت رػن الضػ م  دػنمرة  ليػـك اليغػ ل كدػا تػؿ الم ػن ت مػف دخوػدة 
كت ىور ليخر ف التروـل كاركح ليحدوث الاروؼ كمن وت لرن ك ؿ ذلؾ مف تألوؼ لتتػب 

ممػػن وحتػػنج إلوػػد مػػف وروػػد أف وػػدرؾ  الملػػن ـ كتتػػب ال حػػك كالوػػرؼ كال سغػػ  كغورهػػنل
أدظػػـ تػػسـ ىػػملد كوىػػملد اس ىػػنفل كهػػك تػػسـ ار الليػػوـ الحتػػوـل الػػذم دوػػد ىػػلندة 

 الد ون كاآل رة.
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قيلو:ع"يكذلؾعّعيخ ؼعالرت يدُّعرػفعالعمػيـعالدينيػةعالر عمِّقػةعي لرعػ د،عالرخ عػةع
ع  زيؿعغش ية،عإنر عي مّيلعيي عر عييفعاُنت فعيريو،عّل ق دهعأّني عّع رت عغي يًةعّي

تيفعلمعمـ".ع عالر ييِّ
الليـك المتليخ   نلملند ها  زء مف رىنل  اسىسـل كالوحوح دورن أ د   و كز 
أف تيٍ وؿ دف غورهن مف اكحتنـل كها إف ديرمت درمن دقوخن تتكف دادلن ليتمىؾ 

اآل رل كدمؿ المىيـ دا  نسىسـ تيدل دتثورا من ور ط ار ى حن د  وف اسومنف  نلوـك 
الد ونن كف الد ون ها مزرد  اآل رةل ك  و كز دوؿ الد ون دف اآل رةل كالدوف دف 
الحونةل كهك من دليد الغرب كت  نال  إذ تنف لرذا اكمر اكثر اكت ر ل ىندا كقرب 

 ا رونرا.
ف  ى رن  كديل هذا دإف كوؼ التكات ا هذا الليـك  رذا اككونؼ   ووحل كا 

 مىت دل ككوؼ الدوف تمن ذتر هك  ظرة الحضنرة الغر و  الرأىمنلو  ليدوف. لي
ىػن خن كهػك أف   ووػػح التلمػوـ ديػل تػػؿ أدػراد الردوػ ل دنلمىػػيمكف  تػػدتػرر مػن قيأك 

مت نكتكف  نلتخكل كالتمىؾ  أحتنـ ار مف ا ص آل رل كتذلؾ مىأل  أف وػرل اللن ػد 
يل تػؿ الل ػند كالزهػندل كمثػؿ ذلػؾ تىػ رـ   ىد كوغتر  لميدل تذلؾ   ووح تلمومد د

مػػف ق ػػؿ المىػػت دل دمػػف أ يػػص دميػػد ر كزهػػد دػػا الػػد ونل لػػف ورضػػل أف وأتػػؿ لخمػػ  
 رمنهن لد المىت د لواترود  رن.

 
قيلػػػو:ع"يكػػػذلؾعّعيخػػػ ؼعرػػػفعالعمػػػيـعالعػػػن ليةعرحضػػػً  عٍّفعأىميػػػ عيكينػػػيفع

يقميؿعرفعالرػ ؿعياُلػزاز،عرت لريفععي رعالّنفيس،ععي رعاليرـ،عيش ريي عالرت يدُّع
عرػفعالري ضػييف عٍّفع عيخ ؼعرفعالر دييف،عٍّفعأكثرىـعري ميفعيإيثػ رعالػّنفس،عّي ّي

عغ لييـعقع رعالنظر".
قػػػػد وتػػػػكف وػػػػحوحن مػػػػن ذتػػػػرا التػػػػكات ا دػػػػف الوػػػػ ندووف كالمػػػػندووف كالرونضػػػػووف 

ديػػل طروػػؽ كغوػػرهـل  ػػؿ كحتػػل المتػػدو وف الػػذوف لػػـ وػػدرتكا دىػػند كاقلرػػـل كلػػـ وتلردػػكا 
 سوػػرـل كدناػػكا كاقلوػػوف   وػػدرتكف رىػػنلترـ دػػا الحوػػنة دوتك ػػكا مثػػؿ مػػن كوػػ رـل 
لتػػف هػػذا الكوػػؼ   و ط ػػؽ ديػػل تػػؿ ال ػػنس مػػف حوػػث أ  ػػن  ػػرل مػػف وخػػنـك ا ىػػت داد 

 كوردض الظيـ أ د   و تص  ط خ  دكف ط خ ل أك ا تونص دكف   ر.
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رثػؿعالحكرػةعالنظريػة،عيالفمتػفةععقيلو:ع" ر عدعتراعصعالرت يدُّعرػفعلمػيـعالحيػ ة

العقميػػة،عيحقػػيؽعاٍرػػـعيطيػػ ع عاّم رػػ ع،عيالتي تػػةعالردنيػػة،عيال ػػ ريخعالرفّعػػؿ،ع
ءععيالخط يةعاٍديية،عينحيعذلؾعرفعالعميـ... عالرت يّدعيخ ؼعرفعىػّؤ يالخْعة:عأفر

العػػ رميفعالراشػػديفعالررشػػديف،عّعرػػفعالعمرػػ ءعالرنػػ تقيفعأيعالػػذيفعحفػػرعرؤيتػػيـع
ع".فيظ ٌتعكثيرةعكأّني عرك ي تعرقفمة!رح

وػحوح أف الليػػـ كحػػدا   وت ػػا دػػا التغووػػر كاسوػػسح حتػػل كلػػك حي ظػػت التتػػبل 
ك  وت ا حتل من ذترا التكات ا مف تيؾ ا  تونونتل  ؿ من وددل ليتغووػر كمخنكمػ  
ا ىػػت داد هػػك اسحىػػنس   ىػػند الكاقػػل كالرغ ػػ  دػػا تغووػػرال ك  نوػػ  د ػػد المىػػيـ الػػذم 
ورل أف ارول  ار رب اكرض ك نلخرن ميغٌو  ل كمػن و دوػد هػذا التغووػب مػف أثػر ىػاء 
دػػػػػا الم تمػػػػػلل كدػػػػػا   ػػػػػس هػػػػػذا المىػػػػػيـ الػػػػػذم واػػػػػلر  نلػػػػػذ ب ك ػػػػػؿ هػػػػػذا التغووػػػػػبل 
و ػػػند ال ػػػدوؿ الكاضػػػح لػػػد ئكهػػػك حتػػػـ اسىػػػسـعل  دنسحىػػػنس  نل ىػػػندل كدرػػػـ كاقلػػػدل كا 

 دا الت يص مف ا ىت داد كال ىند. كملرد  طروؽ الكوكؿ لرذا ال دوؿل هك المرـ
 

عييفعاّت يدادعيالعمـعحريػً عداعرػًةعيطػرادًاعرتػ ررًا:عيتػعلعالعمرػ ءعتػ ع قيلو:ع"أفر
ع نييرعالعقيؿ،عييم يدعالرت يدُّعت عإطف ءعنيرى ،عيالطرت فعي م ذي فعالعياـ".

  و ط ػػػػؽ هػػػػذا التػػػػسـ ديػػػػل تػػػػؿ الليػػػػـك أك تػػػػؿ اللػػػػكاـل كالمرػػػػـ هػػػػك درػػػػـ الليػػػػـك 
الىونىػو  التػػا تىػػنس  رػػن اكمػـ  اػػتؿ  ػػنصل كأ رزهػػن اسىػسـ الػػذم دوػػد حتػػـ ك وػػنف 

 لتؿ ااءل ك د وي ٌرؽ  وف الحؽ كال نطؿل كالردل كالضسؿ.
 

عالعياـعيذيحيفعأنفتيـعيأيدييـعيتػيبعالخػيؼعالن شػنعلػفع قيلو:ع"يالح عؿعأفر
رعالعقػػػؿعزاؿعالخػػػيؼ، يأعػػػيحعالنػػػ سعّععالميػػػؿعيالييػػػ ية،عتػػػإذاعار فػػػ عالميػػػؿعي نػػػير

ينق ديفعطيعً علييرعرن تعيـ،عكر عقيؿ:عالع قؿعّعيخػدـعغيػرعنفتػو،عيلنػدعذلػؾعّعيػدرع
علمرت يدِّعرفعاّل زاؿعأيعاّل داؿ".

تسـ التكات ا مك د  نلدر   اككلل ليمىػيموفل كهػك قػد و ط ػؽ ديػل  لػض دتػنت 
 ػػؽل دنلمىػػيـ غنوتػػد ال ػػنسل كلت ػػد ديػػل المىػػيموف أك حتػػل ديػػل أغيػػب دػػكامرـ   و ط
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ييخوػػػػ  أـ ركحوػػػػ  أـ إ ىػػػػن و  هػػػػا رضػػػػكاف ار  -مػػػػف أدمنلػػػػد ىػػػػكاء أتن ػػػػت مندوػػػػ  أـ  ي
ل كهػػػػذا اكدتػػػػنر هػػػػا أدتػػػػنر رأىػػػػمنلو ل دنلرأىػػػػمنلو  هػػػػا التػػػػا تخػػػػكؿ  نل  لوػػػػ  -تلػػػػنلل

كتخدىػػرنل دل ػػد الرأىػػمنلا مػػن وتػػكف  ندلػػن ولمػػؿ  ػػد كمػػن وتػػكف  ىػػنرة   ولمػػؿ  ػػدل ك  
 لل حسؿ أك حراـل أك أف دود   ل لي ارو  أك ضرر ديورن!و ظر  لد ذلؾ إ

 
-قيلو:ع"يكـعأميرتعاٍرـعي رّقيي عالرتػ يدرعالمعػيـعلمػلعال رّقػ عرعيػ عياّنقػْبع

عإللعيكيٍؿعأريفعيي بعالحت ب".ع-رغـعطيعو
رغػػـ ذتػػر التػػكات ا لرػػذا الخػػكؿ  وػػوغ  التتثوػػر إ  إف هػػذا التػػسـ لػػوس لػػد كاقلػػنل 

ف ك ػػػد دخيوػػػ ؿ محػػػدكدل د ػػػا غنلػػػب ددػػػكات التغووػػػرل وتػػػكف تغووػػػر الحػػػنتـ هػػػك أ ػػػرز كا 
أهػػدادرنل   س  ػػنرا ديػػل أف وتػػكف كتػػوس أمو ػػن تمػػن ذتػػرل ثػػـ إ ػػد حتػػل هػػذا الوػػ نت 
الا وػػػو  ليحػػػنتـ   ت  ػػػل اػػػوتنل إف لػػػـ وتػػػف ه نلػػػؾ دىػػػتكر كقػػػكا وف تػػػ ظـ الم تمػػػل 

مف اك سؽ تػ ثر دػا  ظػنـ  كدسقنت أدرادال كلك تن ت و   اكمن   كالودؽ كغورهن
الحتػػـن لمػػن امت ػػل أدضػػؿ ال ػػنس اػػردنل كأدسهػػـ  يخػػنل كأتخػػنهـ رل كأاػػدهـ لػػد  اػػو ل 
كهك رىكؿ ار ئوؿ ار ديود ك لدعل لمن امت ل مف قوػندة متػ   لػد أف درضػت قػروش 
ديوػػد الحتػػـل مخن ػػؿ أف وتػػرؾ اسىػػسـ كاػػرولتد كوحتػػـ  اػػرولترـل دػػدؿ ذلػػؾ ديػػل أف 

 الخكا وف هك أهـ كأقكل مف تأثور اكا نص دا وسح أك دىند الم تمل.تأثور 
 

عمريرػػٍةع ءعأشػقلعخمػػؽعاهللعحيػ ًة،عير كيػػيفعكػؿر قيلػوعلػفعح شػػيةعالرتػ يد:ع"ىػػّؤ
يتظيعػػةعلحتػػ بعالرتػػ يدِّعالػػذيعيمعميػػـعيرتػػيفعييعػػيحيفعرخيػػيليفعرعػػريليف،ع

ع".بعأيعيعرِّحُيميديفعالفكرعت عات طْععر عيريدعرنيـعتعموعيديفعأفعيطم
تسمد وحوح دا هذا ال خػرةل كووػدؽ ديػل الحناػو  قػكؿ ال  ػا ئوػيل ار ديوػد 

ٍوًراً »ك لدع:  تىدي ً ديٍ وىن غى ٍ ده أىٍذهىبى  ً رى ٍ ًزلى ن ًدٍ دى اليًَّد وىٍكـى اٍلًخوىنمىً ل دى  .عُئ«ًمٍف اىرّْ ال َّنًس مى
 

                                                 

 .ّٔٔٗ رقـ  ُُِّ/ِركاا ا ف من د دا تتنب ال تفل  نب إذا التخل  ىو ورمن    (ُ)
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عأحدىـ إذاعأرادعالريازنةعييفعرتػ يدريفععقيلو:ع"رفعقيالدعالرؤرِّخيفعالردققيف:عإفر
ًْ،عيك فػ عأفعيػيازفعدرمػةعرػ عك نػ علميػوعرػفعال حػذُّرعيالػػ حفُّظ.ع كنيػريفعي يرػيرعرػث
يّاذاعأرادعالرف ضػػمةعيػػيفعلػػ دليفعكػػأنيعشػػريافعيلرػػرعالفػػ ريؽ،عيػػيازفعيػػيفعرر ي ػػ ع

عأرنير عت عقيريير ".
تومكرل ػػػؾ زدػػػوـ سوضػػنح الخػػػكؿ: دػػإف  وػػػركف هػػػك ام راطػػكر ركمػػػن ال كتومػػػكر هػػك 

المغػػكؿل كهػػذاف ا ث ػػنف همػػن رمػػز ليظيػػـ كا ىػػت داد. كأ ػػك اػػركاف: هػػك ميػػؾ ال ػػرسل 
 الذم ااترر  نللدؿ.

كحتل لك وح تسمد هذال دإف التحذر كالتح ظ هك  زتو   ىوط  دػا قوػنس دػدؿ 
الحتنـ أك  كرهـل كالملكؿ ديوػد د ػد ن  حػف المىػيمكف أف دػدؿ الحػنتـ هػك دػا مػدل 

حتنـ ار ى حن دل دكف أف و ػرج ديورػنل دتيمػن ا تلػد دػف حتػـ ار دخػد ا تلػد تط وخد ك
 دف اللدؿل كمن ىو تج ذلؾ مف دىند.

 
عزرػ فعىػيع قيلو:ع"ق ؿعأحدعالرحرريفعالتي تييف:عإن عأرىعقعرعالرت يدِّعت عكػؿِّ
ىيكؿعالخيؼعلينو:عت لرمؾعالميػ رعىػيعالرعيػيد،عيأليانػوعىػـعالكينػة،عيرك ي ػوعىػ ع

عالرػػذ يحعالرقػػدرس..عياُنتػػ فعيقػػربعرػػفعالكرػػ ؿعتػػ عنتػػيةعاي عػػ دهعلػػفعالخػػيؼ،عّي
يتيمةعل خفيؼعالخيؼعأيعنفيوعغيرعالعمـعيحقيقةعالرخيػؼعرنػو،عيىكػذاعإذاعزادعلمػـع

ع."أترادعالرليةعيأّفعالرت يدرعاررٌؤعل مزعرثميـ،عزاؿعخيتيـعرنوعي ق ضيهعحقيقيـ
أدضؿن تا  لرؼ مف هكل كهؿ هك لك ورح التكات ا  نىـ هذا المحرر لتنف 

مىيـ أـ غور مىيـن كف المىيـ و تيؼ دف غورا دومن و طيؽ م د دا أحتنمدن ككف 
 اسىسـ و رض الم نهوـ كالخ ندنت التا ت ثر دا دتر كىيكؾ مف ولت خد.

أمن قكؿ هذا المحػرر: "كاس ىػنف وخػرب مػف التمػنؿ دػا  ىػ   ا تلػندا دػف ال ػكؼ" 
مظرػػر غروػػزم مػػف مظػػنهر غروػػزة ال خػػنء دػػا تػػؿ إ ىػػنفل ك   دغوػػر وػػحوحل دػػنل كؼ

وك د إ ىنف   و نؼل كلتف اسومػنف كمػن و رضػد مػف ق ندػنت ورػذب هػذا ال ػكؼل أك 
أ ػػد وىػػت دلد  رػػدؼ أىػػمل ت ػػكاؿ ال  ػػ  د ػػد المىػػيـ دػػا حػػنؿ قكلػػد الحػػؽ أمػػنـ ىػػيطنف 

 رػ ـ إف تػرؾ  نترل اك أ د وىت دؿ هذا ال كؼ   كؼ أت رل ت كؼ المىيـ مػف  ػنر 
 التوروح  أمر هك قندر ديل  ون د.
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عخيرعر عيت دؿعيوعلملعدرمةعاتػ يدادعالحكيرػ ت عقيلو:ع" ييقيؿعأىؿعالنظر:عإفر
ىػػػيع ي لييػػػ عتػػػ عشػػػنآفعالرمػػػيؾ،عيتخ رػػػةعالقعػػػير،عيلظرػػػةعالحفػػػْت،عيرراتػػػيـع
ال شػػريف ت،عيلْعػػـعاٍيريػػة،عينحػػيعذلػػؾعرػػفعال ريييػػ تعال ػػ عيتػػ رىبعييػػ عالرمػػيؾع

 ي ىـعليضً علفعالعقؿعيالرف داة،عيىػذهعال ريييػ تعيممػأعإلييػ عالرتػ يدُّعكرػ عيممػأعرل
ػدؽعلميرػيف،عيقميػؿعالرػ ؿعلزينػةع ؼ،عيقميػؿعالعِّ علم كيُّر،عيقميػؿعالعمػـعلم عػيُّ قميؿعالعزِّ

عالمي س.
 من ذترا مف أمثي  ها أمثيد وحوح  لرن كاقل ملركؼ.

 
علمػ لعلراقػةعاٍرػػةعتػ عاّتػ عي دعأيعالحريػػةعقيلػو:ع"ييقيلػيف:عإنرػوعكػػذلؾعُيتػ دؿُّ

ًْ؟عأـعىػػ عغنيػػةعتػػ ع ي تػػ نط ؽعلي يػػ  عىػػؿعىػػ عقميمػػةعألفػػ ظعال عظػػيـعك لعرييػػةعرػػث
لي راتعالخضيععك لف رتية،عيك مؾعالميةعال  عليسعتيي عييفعالر خ طييفعأنػ عيأنػت،ع

ع.يؿعتيديعيليدكـ؟!"
ؽ  نلردوػػ  التػػا دناػػت المىػػأل    تتليػػؽ  تيمػػنت اليغػػ  أك الخكموػػ ل  ػػؿ هػػا تتليػػ

تحت حتػـ المىػت دل درػؿ أف هػذا الردوػ  اىػتلميت دػا زمػف حتػـ المىػت د أل ػنظ الذلػ  
كالمرن ػ  أـ أل ػنظ كاللػػزة كالترامػ ل دتػػؿ لغػ  تك ػد دػػا م رداترػن تيمػػنت اللػزة كالترامػػ ل 

 كمن وخن يرن مف تيمنت الذل  كالمرن  .
 

عرم ؿعاّت يدادعُيط ردي فعرمػ ؿعالعمػـعيينكمػيفعييػـ،عت لتػعيدعقيلو:ع"يالي لبعأفر
عاٍنييػػ ءعالعظػػ ـع عكػػؿر لمػػييـعع-رػػنيـعرػػفعيػػ رّكفعرػػفعريػػ مرةعديػػ ره،عيىػػذاعتػػيبعأفر

يأكثػػرعالعمرػػ ءعاٍلػػْـعياٍديػػ ءعيالنػػيْءع قمريػػياعتػػ عالػػيْدعيرػػ  ياعع-العػػْةعيالتػػْـ
عغري ء".

ن ر مػف متػ  إلػل و رـ مػف تػسـ التػكات ا ه ػن أف ال  ػا ئوػيل ار ديوػد ك لػدع هػ
المدو ػػػ   ىػػػ ب اىػػػت داد قػػػروش أك  كدػػػن مػػػف  طاػػػرن! كهػػػذا درػػػـ  ػػػنطل كوتحػػػدث  ػػػد 
ال لض دف قود أك دف  رؿل كالوحوح أف ال  ػا ئوػيل ار ديوػد ك لػدع لػـ ورػن ر 
قنمػػ  دكلتػػد اككلػػل دػػا   ىػػ ب ا ىػػت دادل  ػػؿ  ىػػ ب ق ػػكؿ اك وػػنر  وػػرة اسىػػسـل كا 

ؿ دف  ورتد لمدة ثسث  داػر دنمػنل كتمػن هػك مليػـك المدو  ل  لد أف أدرضت الخ نت
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دػػإف ال  ػػا ئوػػيل ار ديوػػد ك لػػدع وػػكحل إلوػػد  ػػنلخكؿ كال لػػؿ كاسقػػرارل إ  مػػن تػػنف مػػف 
أدلنل  ال  يّْو ل ديـ وتف  رك د هرك ػن أك  كدػن مػف اىػت دادل  ػؿ هػك طندػ  ر كت  وػذا 

 .-ى حن د–كمر ار 
 

عيوعرم ؿعالّديف".قيلو:ع"ييذلؾعع رعالعمـعت عاٍ عّعيخ صُّ عععرةعحرًاعري حً علمكؿِّ
د ػػنرة "ر ػػنؿ الػػدوف" هػػا مػػف الل ػػنرات المىػػتكردة مػػف الحضػػنرة الغر وَّػػ  ك  و ػػكز 
اىتلمنلرن  حؽ المىػيموفل دنسىػسـ لػوس دوػد ر ػنؿ دوػف كر ػنؿ د وػن تمػن دػا اكدوػنف 

 اك رل!
 ػػنس  ػػنص  ػػد تمػػن أف ل -تمػػن وىػػمك د-ك  ووػػح أف وتػػكف لر ػػؿ الػػدوف المىػػيـ 
 ه نؾ ل نس  نص  ر نؿ اكدونف اك رل!

ديػػػ س اللمنمػػػ  كال  ػػػ  تخيوػػػدا لطروخػػػ  ر ػػػنؿ دوػػػف اكدوػػػنف اك ػػػرل  ػػػأف لرػػػـ ل ػػػنس 
مس ػػػػس  -ال  ػػػػ  كاللمنمػػػػ – ػػػػنص  رػػػػـ:   و ػػػػكزل أمػػػػن إف أوػػػػ حت هػػػػذا المس ػػػػس 

غوػػرهـل وي ىػرن أدػػراد الم تمػػل  م تيػػؼ مرػػ رـل تنلط وػب كالمر ػػدس كوػػنحب المحػػؿ ك 
دػػػس اػػػاء دورػػػن كتلػػػكد لحتمرػػػن اكوػػػيا كهػػػك اس نحػػػ  تػػػأم مس ػػػس أ ػػػرلل ك حىػػػب 

 حدكد الارع.
 

قيلو:ع"الرت يديفعيخ تيفعرػفعالعمػـعح ػلعرػفعلمػـعالنػ سعرعنػلعكمرػةع)ّعإلػوع
إّعاهلل(،عيلرػػ ذاعك نػػتعأتضػػؿعالػػذكر،عيلرػػ ذاعُينػػ علمييػػ عاُتػػْـ.عُينػػ عاُتػػْـ،عيػػؿع

عإلوعإّعاهلل(".يك تةعاٍدي فعلملع)ّع
غوػػػػر وػػػػحوح دػػػػس وخػػػػـك ديػػػػل اػػػػرندة ئ  إلػػػػد إ  ارع غوػػػػر اسىػػػػسـل دنلػػػػدون نت 
الكضػػلو  كالكث وػػ  كاضػػح أمرهػػنل كال وػػرا و  كالوركدوػػ  تػػذلؾ   تخػػـك ديػػل التكحوػػد  ػػؿ 

قىنلىػػًت ال َّ  ٍوػػره اٍ ػػفي اليَّػػًد كى قىنلىػػًت اٍلوىريػػكدي ديزى ػػنرىل ديػػل التثيوػػث كاساػػراؾل قػػنؿ تلػػنلل: ئكى وى
كا ًمػٍف قىٍ ػؿي قىػنتىيىريـي اليَّػ ػنًهتيكفى قىػٍكؿى الَّػًذوفى تى ىػري ـٍ ويضى ـٍ  ًػأىٍدكىاًهًر ًلػؾى قىػٍكليري دي اٍلمىًىوحي اٍ ػفي اليَّػًد ذى

عل التك ػػ :  ل إ  أف وروػػد  رػػذا الخػػكؿ الػػدون نت الىػػمنكو  ق ػػؿ تحرو رػػنل َّأى َّػػل ويٍ دىتيػػكفى
  نرات أتثر كضكحن ليخنرئ.كد دتذ تنف لزامن ديود أف وورح  ل
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يرعنػػلعذلػػؾعأّنػػوعّعُيعيػػدعحقػػً عتػػيىعالعػػ ن عقيلػػوعلػػفعرعنػػلعّعإلػػوعإّعاهلل:ع"
اٍلظـ،عيرعنلعالعي دةعالخضيععيرني علفظػةعالعيػد،عتيكػيفعرعنػلعّعإلػوعإّعاهلل:عّع

عيت حؽعالخضيععش ٌءعغيرعاهلل".ع
 ػػنؼ المىػػت دُّ مػػف تسمػػد ه ػػن و ػػنقض مػػن ذتػػرا دػػا مكضػػل ىػػن ؽ د ػػد قكلػػد: "  و

الليػػػـك الدو وػػػ  المتليّْخػػػ   نلملػػػندل الم توػػػ  مػػػن  ػػػوف اس ىػػػنف كر ػػػد"ل دمليػػػـك أف رأس 
الليـك الدو و  تمن كو رن التا ها  ػوف الل ػد كر ػدل رأىػرن كقونمرػن ديػل اػرندة أف   
إلد إ  ارل كوحوح من ذهب إلود دا أف مف و رـ مل ل   إلد إ  ار دإ ػد و  ػك مػف 

 لكقكع دا د ندة المىت د أك ال ضكع إلود دا ملوو  ار ى حن د.ا
 

قيلو:ع"يريرػ علػّدياعلالرتػ يديفلعكمرػةع)ّعإلػوعإّعاهلل(عشػ رً عليػـ!عيليػذا عكػ فع
عزاليا-الرت يديفع عرفعأنع رعالشِّرؾعيألداءعالعمـ.ع-ّي

لػػػػوس اكمػػػػر تػػػػذلؾ داتمػػػػنل دخػػػػد وتػػػػكف مػػػػن ذتػػػػرا التػػػػكات ا وػػػػحوحن د ػػػػد  لػػػػض 
ت دوف دػػا أ رػػـ وتك ػػكف مػػف أ وػػنر الاػػرؾل كلتػػف  نلمخن ػػؿ قػػد وتػػكف المىػػت د مػػف المىػػ

أ ونر التكحود! كوىتلوف   لض ديمنء ا ىت داد لوحردػكا ال وػكص كو ليك رػن ت روػرا 
 ىت دادال كح   دا طندتد التا تل ا طند  ارل تمن ذتر ذلؾ التكات ا دا م حػث 

 ا ىت داد كالدوف.
 

أنروعرػ عان شػرعنػيرعالعمػـعتػ عأرػٍةعقػّطعإّعي كترػرتعتييػ عقيػيدعقيلو:ع"يالح عؿ:ع
عاٍتر،عيت ءعرعيرعالرت يّديفعرفعرؤت ءعتي تةعأيعرؤت ءعديف".

لـ وظرػر أ ػدا دػا الثخندػ  اسىػسمو  كرىػنل  اسىػسـ ال وػؿ  ػوف الىونىػ  كالػدوفل 
 رػػـ تػػنلتكات ا  كلػػـ ولػػرؼ ذلػػؾ إ  د ػػد الرأىػػمنلووف الػػدومخراطووف دػػا أكر ػػن كمػػف تػػأثر

كغورال دنسىسـ هك ىونى  ال نلؽ لي يؽل ك  وك د دود ر نؿ ىونى  كر نؿ دوػف تمػن 
 دا الغرب.

 
ػػؿعلمػػلعالحيػػ ةعلنػػدعالرمػػيؾعيالقُػػيرادعيظيفػػًة، عالرمػػدعرفضر يلنػػدععقيلػػو:ع"يذلػػؾعأفر

ٍُتػػػراءعياٍذِّّ عالحيػػػ ةعرر ػػػ زعلمػػػلعالرمػػػدعلنػػػدعا ءعالنُّميػػػ ءعياٍحػػػرارعحرّيػػػًة،عيحػػػبُّ
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-طييعًة،عيلندعالمين ءعيالنت ءعضريرًة.عيلملعىػذهعالق لػدةعيكػيفعأعرػةعآؿعالييػتع
رعذيريفعت عإلق ءعأنفتيـعت ع مؾعالري لؾ عٍنريـعلّر عكػ نياعنميػ ءعع-لمييـعالتْـ

."... ميفعالريتعكرارً علملعحي ةعذؿٍّ عأحرارًا،عتحرّي يـعمعم يـعيفضِّ
د نا  نللوش  ترام  كى وندةل   اللوش  ػذؿ كا خوػند وتػكف أحػد مظػنهر الم د إف درَّ

قػػدامرـ  غروػػزة ال خػػنء التػػا هػػا دػػا تػػؿ إ ىػػنفل كمػػن ضػػر د مػػف مثػػنؿ دػػا  ؿ ال وػػت كا 
ديػػػل الملنرضػػػ  لحتػػػـ الكراثػػػ ل هػػػك   و ػػػدرج تحػػػت حػػػب الم ػػػدل  ػػػؿ هػػػك التوػػػحوح 
لي طػػأل كا لتػػزاـ  حتػػػـ اسىػػسـ الػػذم هػػػك ا توػػنر اكدضػػؿ لي سدػػػ  دػػف طروػػؽ  ولػػػ  

دراترػػػػـ اك ل طػػػػكرة ت ػػػػدوؿ  -رضػػػػا ار دػػػػ رـ–مػػػػ ل   دػػػػف طروػػػػؽ الكراثػػػػ  كاللرػػػػدل كا 
اكحتػنـ كمػػن أ ت تػػد كىػػت ت د دػػا ال رنوػ  مػػف زكاؿ الحتػػـ اسىػػسمال  م ػػاء ال ي ػػنء 
ىػػنءترـ دػػا تط وػػؽ اسىػػسـل ك لػػؿ اكمػػ  دػػا  ن ػػب كالحتػػنـ دػػا  ن ػػب  الضػػل نء كا 

 كل  قكترن م رن كها اكم .  رل د خدكا الخكة اللظوم  التا تىتمد الد
 

قيلو:ع"الرمدعّعُين ؿعإّعينيٍععرفعاليػذؿعتػ عتػييؿعالمر لػة،عيي عييػرعالشػرقييفع
تػػػ عتػػػييؿعاهللعأيعتػػػييؿعالػػػّديف،عيي عييػػػرعاليػػػريييفعتػػػ عتػػػييؿعالردنيػػػةعأيعتػػػييؿع

عاُنت نية".
د مػف وخػرأ هػذا الل ػنرات كأمثنلرػن وػرل الت تػر أك ال  ػؿ مػف ا  تىػنب لاىػسـ د ػػ

دا ىػ وؿ ار" تػكحا  ػذلؾل كا    التكات ا كمف ديل انتيتد! دل نرتد " تل ور الارقووف
لمػػنذا لػػـ وخػػؿ  تل وػػر المىػػيموفل كملػػركؼ أف د ػػنرة "دػػا ىػػ وؿ ار" هػػا د ػػنرة اػػردو  
إىػػػسمو  كتل ػػػا اس  ػػػنؽ دػػػا ك ػػػكا ال وػػػرل أك دػػػا ال رػػػند دػػػا ىػػػ وؿ ارل مػػػل ال ػػػنرؽ 

دػػا مرضػػنت ارل ك ػػوف مػػف و  خػػد طنل ػػن ليم ػػد الا وػػال الت وػػر  ػػوف مػػف و  ػػؽ منلػػد 
دخكلػػػد " تل وػػػر الاػػػرقووف" هػػػك قػػػكؿ  ػػػنطل كف ار هػػػك مػػػف ىػػػمل اس  ػػػنؽ دػػػا ىػػػ ويد 

  ذلؾ.
أمن  ى تد ا   نؽ ليغر ووف ديل أ د دا ى وؿ اس ىن و  كالمد و ل درػك قػكؿ و نل ػد 

 خػكف إ  لم  لػ ل حتػل كلػك الكاقلل دملركؼ د د تػؿ مػف دػرؼ الرأىػمنلووف أ رػـ   و 
أدطكا اكمكاؿ لي خراء درك تذلؾ ليم  ل ن كها تا   وىرقرـ ال خػراء كلوػأم كا  ػن  رـل 
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  ورتتػب الحػراـ دكف ديػـل كلوظرػر  تػالذلؾ ك ب التدقوؽ داتمن د د ا تونر اكل نظ 
 أهؿ المخنود الىوت   مخنودهـ.

 
ييتػػرلعرمػػدعالكػػـر عيىػػيعأضػػعؼعقيلػػو:ع"يىػػذاعاليػػذؿعإرػػ عيػػذؿعرػػ ؿعلمنفػػ عالعػػ ـع

الرمد،عأيعيذؿعالعمـعالّن ت عالرفيدعلممر لة عييتػّرلعرمػدعالفضػيمة،عأيعيػذؿعالػّنفسع
يػػ ل عرُّضعلمرشػػ ّؽعياٍخطػػ رعتػػ عتػػييؿعنعػػرةعالحػػؽِّعيحفػػظعالنِّظػػ ـ عيُيتػػرلعرمػػدع

عععالّني لة،عيىذاعألملعالرمد عيىيعالررادعلندعاُطْؽ".
ونت ىػػػمرن التػػػكات ا مػػػف   ىػػػد كقػػػوـ در نترػػػن كوىػػػمل...ل كوىػػػمل...ل هػػػا تىػػػم

ف تػػنف قػػد و رػػـ مػػف تخدومػػد م ػػد ال  نلػػ  ديػػل أف ال ػػكد  ػػنل  س هػػك   حىػػب  ظػػرال كا 
أف ال ػذؿ ت تيػؼ قومتػد  -كار أديػـ–أديل غنو  ال كد كهػك وػحوحل إ  أف المسحػظ 

 حىػػب ظركدػػػدل دمػػثس د ػػػد إ  ػػنؽ دو ػػػنر مػػف ملىػػػر   وميػػؾ غوػػػرا كهػػك ثمػػػف للاػػػنء 
ك دال لمىتوف هك  ػأمس الحن ػ  إلوػدل و تيػؼ دػف إ  ػنؽ دو ػنر مػف ر ػؿ ثػرم ل خوػر أ

لػػػػوس لػػػػد  ػػػػد حن ػػػػ  منىػػػػ ل كهتػػػػذال كلمثػػػػؿ هػػػػذا الت وػػػػوؿ مػػػػدح ار اك وػػػػنر  خكلػػػػد: 
نوى هع الحاػر: ـٍ  ىوى لىٍك تىنفى ً ًر ـٍ كى يىل أىٍ  يًىًر كفى دى ويٍ ًثري كال ونوػ  تل ػا: الحن ػ   ٗئكى

 كدنق  إلل المنؿ.
 

ًّعيتػ عذييفعالرػيتعتػػ ع قيلػو:ع"يرػفعأرثمػةعالرمػػدعقػيليـ:عخمػؽعاهللعلمرمػدعرمػػ 
ثعال ػ ع عتييؿعإليوعإّعيعظػيـعاليّرػةعياُقػداـعيالثّيػ ت،ع مػؾعالخعػ ؿعالػثّْ تييمو،عّي

عيي ع قدررعقيـعالرم ؿ".
 نلتأتوػػد أف ال ػػكد  ػػنل  س هػػك أديػػل غنوػػ  ال ػػكدل كلتػػف ق ػػؿ ذلػػؾ و ػػب أف تخػػنس 

ونس اسىسـ كهك الحسؿ كالحراـل كم رن ال ػركج ديػل الحػنتـل دػس ووػح اكدمنؿ  مخ
مثس ال ركج ديل الحنتـ المىػيـ  اػ ر  أ ػد ظػنلـل دومػكت هػذا ال ػنرج دكف ذلػؾل أمػن 
إف تػػػػوخف المىػػػػيـ مػػػػف أف الحػػػػنتـ قػػػػد  ػػػػدؿ كغوَّػػػػرل كحتػػػػـ  ػػػػنلت ر  لػػػػد أف تػػػػنف الحتػػػػـ 

ػٍف  نسىسـل دخنـ إلل هذا الحػنتـ دػأمرا ك رػنا د ختيػدل درػك وتػكف  ػذلؾ ىػود الاػرداءل دى
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 : ل قىػنؿى ػػيَّـى ىى يىٍوػًد كى ػيَّل اليَّػػدي دى ـى »ال َّ ًػاّْ وى ػؿه قىػػن ٍ ػًد اٍلميطًَّيػػًبل كىرى ي ٍمػزىةي ٍ ػػفي دى ػػوّْدي الاُّػرىدىاًء حى ىى
نًترو دىأىمىرىاي كى ىرىنايل دىخىتىيىدي  نـو  ى  .عُئ«إلىل إمى

 
رايػ فعالعػ دؿع...عيخػرجعقػيسعرػفعرممػسعقيلو:ع"يىػذاعنيػريفعالظػ لـ...عيكػ فع 

اليليػػدعريضػػيً ...عيقيػػؿعٍحػػدعاٍي ة...يقيػػؿعٍحػػدعالنػػيْء...عيىػػذاعركرػػ ىيفعرعػػيسع
عمرييريةعترنت عات يدرع..".

أمثي  ددودة تيظرر إد نب التكات ا  نلحضنرة الغر و  كتأثرا  رنل رغـ أف من دا 
من ذتر التكات ا د رؽ  وف اسىسـ ك وكود وت ا لألىكةل ك  تخنس اكمكر ت

مىت د وحتـ  ارول  كضلو   ارو ل ك وف مىت د وحتـ  ارول  إلرو  وتلىؼ دا 
 تط وخرن. 

دنلحتـ أك  و ب أف وتكف ديل الدىتكر كالخكا وف ال ندذة التا ت ظـ حونة ال نسل 
 كوأتا  لد ذلؾ الحتـ ديل ا ص الحنتـ كمدل التزامد  رذا الخكا وف كتط وخرن.

أف من ذترا مػف قوػ  قػوس كالكلوػدل دػإ ا لػـ أ ػدهن دومػن  ػوف وػدم مػف تتػب  ديمن
 الىور كالتنروخ.

 
قيلػػو:ع"ال رّمػػدعخػػ صعيػػ ُداراتعالرتػػ يدرة،عيىػػيعالقريػػلعرػػفعالرتػػ يدِّعي لفعػػؿع
ع ك ٍليافعيالعرػ ؿ،عأيعيػ لقيةعكػ لرمقرييفعينحػيعديؽعييػ ريف،عيالرخػ طييفعينحػيعربِّ

قيفعي لحر عؿ".العزةعيرّبعالعيلة،عأيعا علريتيريفعي لني شيف،عأيعالرطير
  واػػترط أف وتػػكف تػػؿ مػػف حمػػؿ ال وناػػوف كاكلخػػنب هػػك تمػػن ذتػػر التػػكات ا دػػا 
ت وويد لرػذا المكضػكعل دنكوػؿ أف تخيوػد هػذا ال وناػوف كالحوػكؿ ديػل هػذا اكلخػنب 

 هك لمف وىتحخرنل كقد وحوؿ ديورن مف هك لوس  أهؿ لرن!
خػػنب  ػػنتزة دػػا اسىػػسـل دخػػد ليخّْػػب أ ػػن  تػػر  نلوػػدّْوؽل كليخّْػػب ديمػػن أف مىػػأل  اكل

دمػػػر  نل ػػػنركؽل كليخّْػػػب حمػػػزة  أىػػػد ارل كليخّْػػػب  نلػػػد  ىػػػوؼ ار  كغوػػػرهـ ئرضػػػا ار 
 د رـع.   

                                                 

 ى ؽ ت رو د. (ُ)
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قيلو:ع"يّانر عنشػأعال رّمػدعي ٍلقػ بعيالّشػ راتعتػ عالقػريفعاليتػطل،عيراجعتػيقوع
ـرعق رػػتعت ػػ ةعا لحريػػةع  يّنػػلعي لرتػػ ياةعي يتػػؿعأدرانػػوعلمػػلعتػػ عالقػػريفعاٍخيػػرة،عثػػ

عحتبعقي ي عيط ق ي ،عيلـع يمُعغ ي ي عإللعاًفعت عغيرعأرريك ".
همػنؿ دػف الحضػنرة  دػراض كا  دا هذا التسـ إد نب كاضػح  نلحضػنرة الغر وػ ل كا 
اسىػػسمو  الم وػػدة التػػا  تاػػرؼ أ  ػػن مػػف أت ندرػػن كأ  ػػنءل   ػػسؼ التػػكات ا كمػػف هػػك 

 ديل انتيتد!
 

عيمػدافع قيلو:ع"يىكذاعيكػيفعالر رّمػديفعألػداءعلمعػدؿعأنعػ رًاعلممػير،عّعديػفعّي
عرحرػػة،عيىػػذاعرػػ عيقعػػدهعالرتػػ يدُّعرػػفعإيمػػ دىـعياُكثػػ رعرػػنيـعليػػ ركرفع عشػػرؼعّي ّي
ًْع رعاٍرةعلملعإضرارعنفتي ع حتعاتـعرنفع يػ ،عتيتػيقي عرػث يياتط يـعرفعأفعييرِّ

افعلمػػلعالميػػراف،عتييىريػػ عأنرػػوعيريػػدعنعػػرةعلحػػربعاق ضػػ ى عرحػػضعال ميُّػػرعيالعػػديع
ع".الديف

هك ولرض  نللثمن ووف كحرك رـل كلتف ذلؾ غور وحوح  نلمطيؽل دنللثمن وكف 
هـ مف  ار اسىسـ دا ارؽ أكر نل كدادلكا دف المىيموف ك سدهـ ل ترة طكوي ل كهـ 

ٍف  مف حخؽ  انرة ال  ا ئويل ار ديود ك لدع   تح الخىط طو و ل كدنزك  مدحدل دى
ٍثلىًماّْ أى َّدي ىىًملى ال َّ  يَّ ً اَّ ً ٍارو اٍل ى يَّـى وى ىى يىٍوًد كى :  ل اليَّدي دى لىتىٍ تىحيفَّ اٍلخيٍىطىٍ ًطوً وَّ ىل »وىخيكؿي

ٍوشي  ٍوشي ذىًلؾى اٍل ى ـى اٍل ى لىً ٍل ـى اٍكىًموري أىًموريهىنل كى  .عُئ«دىيىً ٍل
و  كقكترن رأو ن توؼ تـ تخىوـ ك رب كد دمن ضل كا كذه ت ال سد  اسىسم   

  سد المىيموف اوتن داوتنل ك  حكؿ ك  قكة إ   نر الليا اللظوـ.
ل  خػدر  اػر اسىػسـ كددلػد  كهتذا ديـ تتف حركب اللثمن ووف ليغي   كقتؿ ال وػـك
الػػذم لػػـ تػػر اكرض مثيػػدل كمػػف أىػػنء مػػ رـ دػػا تط وػػؽ أحتػػنـ اسىػػسـ دليوػػد إثػػـ مػػن 

 أحىف ديد ثكاب من أحىفل كت ل  نر حىو ن.أىنءل كمف 
 

                                                 

ل كىًر ى    (ُ) كىااي أىٍحمىديل كىاٍل ىزَّاري كىالطَّ ىرىاً اُّ . م مل الزكاتدل  نب الىرون قنؿ الروثما: رى نليدي ًثخىنته
 .َُّّٖ رقـ  ُِٖ/ٔكال لكثل  نب دتح الخىط طو و  كركمو  
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عالرتػػ يدعيّ خػػذعالر رّمػػديفعتر تػػرةعل يريػػرعاٍرػػةعي تػػـعقيلػػو:ع" يالخْعػػة:عأفر
خدرػػةعالػػديف،عأيعحػػّبعالػػيطف،عأيع يتػػي عالررمكػػة،عأيع حعػػيؿعرنػػ ت عل رػػة...عرػػ ع

ري؟عى عإّع خييؿعيّايي ـع...عٍّنوعر عالفػرؽعلمػلعأرػٍةعرأتػيرةعلزيػدعأفعيأتػرى علرػ
عّعيرحري عراكبعرطرعف،عر لكً عك فعأيعغ عيً .عير عرثمي عإّعالّدايةعال  

ن لتػػػػرل  لػػػػد ذهػػػػنب الحتػػػػـ اسىػػػػسما   خػػػػكؿ ليتػػػػكات ا: لوتػػػػؾ داػػػػت  و  ػػػػن الوػػػػـك
مػنذا حػؿ   ػن؟ لوتػؾ  و  ػن  -ديػل مػن دوػد مػف إىػنءة تط وػؽ ومتػف إوػسحرن-اللثمن ا 

كقتػػؿ كتر وػػرل كا ترػػنؾ ليمخدىػػنتل لتػػرل مػػن كوػػؿ إلوػػد حنل ػػن مػػف اىػػتلمنرل كحػػركب 
كدخػػداف لألمػػنف كغورهػػن  ىػػ ب غوػػنب اػػرول  الػػرحمفل درػػؿ أ ػػؾ إف رأوػػت ذلػػؾ ىػػت خل 
ديػػػل رأوػػػؾ هػػػذا؟ الػػػذم تػػػرل دوػػػد أف اىػػػت داد اللثمػػػن ووف كحتمرػػػـل تحتػػػـ المىػػػتلمروف 

 كالغنو وف؟  نلتأتود ىتتكف اس ن  :  ل كألؼ  .
 

عىذهعالفعةعرفعالعقْءعاٍرنػ ءعي لمرمػة،ععقيلو:ع"يىن عأنيِّوعتكرعالرط لعيف إللعأفر
ـرعيضػربع الذيفعيذيقيفعلتيمةعرمدعالحكيرةعيينشطيفعلخدرةعينيؿعرمدعالّني لة،عثػ
عيػػػيفعأضػػػمعيـعقيتػػػةعرػػػفعاُيرػػػ فعيتػػػ عأليػػػنيـعي رقػػػةعرػػػفع لمػػػلعيػػػدىـعلرمػػػرردعأفر

ع ُعْح".عاُنت نية،عى عالفعةعال  ع  كيربعيعدايةعاّت يدادعيين ديعأترادى عي
أمػػػػػر  وػػػػػد أف و ػػػػػندل  نسوػػػػػسح   التغووػػػػػر دػػػػػا دكلػػػػػ  تحتػػػػػـ  نسىػػػػػسـ تنلدكلػػػػػ  
اللثمن و ل كلتف الم تروف كمف تأثر  نل تر الغر ا الرأىػمنلا لػـ وػددك إلػل اسوػسحل 
 ػػؿ ددػػك إلػػل التغووػػرل ك ن ىػػتلن    ػػنلخكات ا ىػػتلمنرو  ك  نوػػ  ال روطن وػػ ل كالػػذم 

مدمر دا حونة المىيموفل تمن رأو ن من حدث  لػد هػدـ ال سدػ  تنف لد اكثر الىاء كال
 مف تخىوـ ل سد المىيموف كالتا أو حت هددن تؿ طنمل كحنقد.

 
قيلو:ع"ييييتعاٍع لةع نقتـعإللعثْثةعأنياع:عيييتعلمـعيتضػيمة،عيييػيتعرػ ؿع

،عييييتعظمـعيّار رة.عيىذاعاٍخيرعىيعالقتـعاٍكثرعلددًاعياٍىـّعريقعػ ًع -،عيىػـعيكـر
عثق و".عرطرحعنظرعالرت يّدعت عاّت ع نةعيريض ع-كر عتيقتعاُش رةعإليو

كهػػػك مػػػن ىػػػوذترا التػػػكات ا  لػػػد – نلتأتوػػػد إف هػػػذا التخىػػػوـ هػػػك لػػػوس ديػػػل إطسقػػػد 
ًلد لطػنلحل  -قيوؿ ًلد ل  وؿل كتـ مف ونلح كي ًلد ل نهؿل كتـ مف تروـ كي دتـ مف دنلـ كي
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ل قوػػد الحوػػنةل دػػإف احتمػػنؿ الرػػدل أك الضػػسؿ كاللتػػس وػػحوحل كمػػن زاؿ اس ىػػنف ديػػ
 قنتـ دا   ىد.

 
ءعالنيايػُعالُنَميػػ ءعإذاعكثػرياعتػػ عأرػةعييشػػؾعأفعي رّقػلعرػػنيـع قيلػو:ع"يأرثػ ؿعىػػّؤ

عإللعدرمةعالنم حعيالفْح".عآح دعإللعدرمةعالخيارؽعتيقيدياعأرريـ
 وػػػػحوح أف دكر الخنتػػػػد الوػػػػنلح كالم يػػػػص مرػػػػـل كلتػػػػف الخوػػػػندة و ػػػػب أف تتػػػػكف

كف الم تمػػػػػل وحتػػػػػنج  ننلاػػػػػلنرات كاللكاطػػػػػؼ كأط ػػػػػنع الر ػػػػػنؿ ػػػػػنلم رج الكاضػػػػػح    
 ك ظم  ت ظـ دسقنت أدرادال    طن نت إ انتو ل أك قكة ا وو !

 
قيلو:ع"أّعق  ؿعاهللعاليّرػةعالّتػ قطةعال ػ عقػدع  تػّفؿعي ُنتػ فعإلػلعلػدـعإ عػ بعع

ع"الفكرعتير عيطمبعىؿعىيعرركفعأـعىيعرح ؿ؟!
 :ف الممتف كالمحنؿل أك ال رؽ  وف الكاقل كال ونؿد إوضنح

ه نؾ مف ال نس مف وتتيـ دا ال ونؿل كوحىب أف تسمد هك الكاقل كالحخوخ ل  
 !أك أ د ووؼ التسـ الذم لد كاقل محىكس  أ د  ونؿ

 :دمن ال رؽ  وف الكاقل كال ونؿ؟ لتتكف اس ن    نكمثي  تا وتضح المخنؿ 
 در:مثنؿ الكاقلل قنؿ الان

ـه غيوظي مى نًتًب الوُّ َّنح ـٍ ... هىرى  كمف الر نؿ إذا ا  روتى لرٍدًمًر
لى اكلكاح ؽَّ دا أىٍ سًدًا ... ترؾى الوراعى ميضلضى  دإذا رموتى الحى

در ن ووؼ الاندر كاقلن محىكىنل كلوس   ونؿل دأقكل ال نس ادة دا ال نطؿل  
ول أف وىريد  ليـ كحتم ل  ؿ وتكف إذا  نقاتد  نلحؽل ك دتد  نكون ضلو نل   وىتط

  ردا  نل طش كالظيـ.
 .درذا الخكؿ لد كاقل مانهد محىكس

 كمثؿ ذلؾ قكؿ الاندر
  تنلًلوًس دا ال وداء وختيرن الظمأ ... كالمنء دكؽ ظركرهن محمكؿي 

درذا التسـ لد كاقل محىكس دا أف اس ؿ ئاللوسع وختيرن اللطشل مل أ رن  
 .ل كلت رن   تميؾ كىوي  دا الحوكؿ ديودتحمؿ المنء ديل ظررهن



85 
 

 .كمثؿ ذلؾ من  نء دا المثؿ: رب أخ لـ تيدا أمؾ
 .درذا الخكؿ لد كاقلل كلوس   ونؿل دخد و د اس ىنف مف وخؼ   ن  د تأ د أ كا

 :كأمن أمثي  ال ونؿ دتمن وأتا
 قنؿ الاندر

يو  سقنلكا: أىو ظـ دنرىوف  طل  و ... وكـى الٌ زاًؿ ك  وراا  ى
: لك تنفى طكؿي قى نًتًد ... ًموسن إذٍف  ىظىـ ال ىكارسى موس  دأ  ترـٍ

ه ن وىت تر الاندر ديل ال نس أ رـ   وودقكف  خكة ال نرس الممدكح الذم  
 :ويدً ؿ دنرىوف دا ىو د  ضر   كاحدةل دأ ن رـ

إف قور الىوؼ هك الذم حنؿ ئم لع دكف أف ويدً ؿ ال نرس الختيل دا ىو د 
  !!موؿ  ضر   كاحدةل   دنرىوف دخط  طكؿ
 .درذا الخكؿ لوس لد كاقلنل كهذا الضر    ونلو ل ك  ومتف كقكدرن  حنؿ 

 كمثؿ ذلؾ قكؿ الاندر
 إذا  ىيىغى الرًَّضولي لى ىن ًدطنمنن ... تىً رُّ لىدي ال ى نً ري ىنً ًدو ن

 !دنل  ن رة   ت ر ىن دة لمف  يغ ال طنـ 
 .مف  نب مدح دمرك  ف تيثـك لخكمد كا  رازا لا ندترـكمن هذا الخكؿ إ   

كمثؿ ذلؾ اكدسـ ال ونلو  التا تلرض مانهد   ومتف حوكلرنل تمف وىخط 
 !مف دمنرة انهخ  ثـ وخكـ راتضن

  :ال سو 
 .  ووح إطسؽ ل ظ ال ونؿ أك الكاقل ديل أم قكؿ أك دتر ق ؿ التدقوؽ دود 
ٌ ؽ وكمن منل أك ومتف حوكلدل درك مف الكاقل دإف تنف هذا الخكؿ أك ال تر طي  

 .كالحخوخ 
أمػػن إف تػػنف م ػػرد أحػػسـ كأكهػػنـل ك  ومتػػف تط وخػػد أك حوػػكلد  حػػنؿل درػػك مػػف  

 ال ونؿ.
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قيلػػو:ع"ينػػ ًءعلميػػو،عإذاعلػػـعييمػػدعتػػ عأّرػػةعأعػػْءعي لكميػػة،عأيعيمػػد،عيلكػػف عكػػ فع
ّعيراثػػةعتييػػ ععلتػػيادعالنػػ سععػػيٌتعغ لػػب،عأق رػػتع مػػؾعلنفتػػي عحكيرػػةعان خ ييػػة

عاي داًء".
تػػسـ التػػكات ا ه ػػن ك ون ػػد هػػك ديػػل الطروخػػ  الغر وػػ  كمػػن و  ثػػؽ د رػػن مػػف أ ظمػػ  
الحتـل كذلؾ دف طروػؽ ا ت ػنب الاػلب ل ػكاب د ػدل كمػ رـ ت لػؼ الىػيطنت الػثسثل 
التاػػرولو ل كالت  وذوػػ ل كالخضػػنتو . كهػػك   وػػذتر طروخػػ  اسىػػسـ كأحتػػنـ ار دػػا إو ػػند 

كا تونر الحنتـل ممن ودؿ ديل تأثر التكات ا  نلغرب كطروخ  دواػد تثوػرال درػك الدكل  
وػػػذتر أ ظمػػػ  الحتػػػـ التػػػا ىػػػندت الغػػػرب تحتػػػـ اكاػػػراؼل أك حتػػػـ الميػػػكؾل أك حتػػػـ 

 الالب  نلالب كها الدومخراطو .
 

قيلػػو:ع"ييتػػ عرؿعالرتػػ يدُّعأيضػػً عرػػ عاٍعػػْءعتي تػػةعالشػػّدعيالّرخػػ ء،عيالرنػػ ع
ّع ل ف تعياُغض ءعك عّعييطريا،عيتي تةعإلق ءعالفت دعيّاث رةعالشػحن ءعياُلط ء،عيا

تيرػػ عييػػنيـعكػػ عّعي فقػػياعلميػػو،عي ػػ رةعيع قػػبعلق يػػً عشػػديدًاعي تػػـعالعدالػػةعإرضػػ ًءع
لمعػػػػياـ،عيأخػػػػرىعيقػػػػرنيـعيػػػػأترادعكػػػػ نياعيقيِّمػػػػيفعأذيػػػػ ليـعاتػػػػ كي رًاعتػػػػيمعميـعتػػػػ دةع

علمييـ...".
وو  مف الحتنـ كمف حكلد مف المألل ثـ تأف التكات ا قد كضل دا ذه د ا 

 دأ  إ زاؿ هذا اكدتنر كاكحتنـ ديل من ا ت نا مف كاقل دا ذه دل كا   دس ومتف 
تلموـ من ذترا التكات ا ديل تؿ حنتـل ك  تلموـ ذلؾ ديل تؿ ردو ل أك ديمنءل أك 

ف تنف قد وتكف لد كاقلنل كلت د لوس ديل اسطسؽ ك     ولمـ.ىونىووفل دمن ذترا كا 
ديمػػن أف التػػكات ا قػػد دنوػػر الىػػيطنف د ػػد الحموػػد الثػػن ا الػػذم ولػػد مػػف أدنضػػؿ 
وػػسح دكلػػ  ال سدػػ  دػػا  ال ي ػػنء اللثمػػن ووفن لمػػن دليػػد مػػف أدمػػنؿ أراد  رػػن إ رػػنض كا 
ذلؾ الكقت الحرج  دا  نل ى   ليدكل  اللثمن و  مف حوث ضػل رن دػا الػدا ؿل كتتنلػب 

 رج.اكدداء المىتلمروف دا ال ن
 

قيلو:عالرت يدُّعت علحظةعمميتوعلملعلرشوعييض ع  موعالريريثعلمػلعرأتػوع
عيم فتعإللعمر ىيرعالّرليةعالر فرميف،عرػنيـع ـر يرىعنفتوعك فعإنت نً عتع رعإليً ...عث
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الط عشيفعالريمميفعالرتيِّحيفعيحرده،عيرػنيـعالرتػحيريفعالرييػي يفعكػأنيـعأرػياتع
عرفعحيف...".

دػػا الحتػػـ مػػف الحتػػنـل كوظرػػر مػػف هػػذا التػػسـ تػػذلؾ أف تػػسـ دػػنـ دمػػف تلىػػؼ 
ت توػػر التػػكات ا لػػـ وتػػف مرتمػػن  حتػػـ اسىػػسـ كت  وػػذ أحتنمػػدل  خػػدر مرن متػػد لاػػ ص 

 الحنتـ كردوتدل التا أ دل دورمن امتلنضد الادود.
 

قيلػػو:ع"الحكيرػػةعالرتػػ يّدةع كػػيفعطيعػػً عرتػػ يّدةعتػػ عكػػؿعتريليػػ عرػػفعالرتػػ يّدع
ع". سعالشيارع،عإللعالفرّاش،عإللعكنرعاٍلظـعإللعالشرط 

وحوح إف ط نتل المس كمف دك رػـ مػف المػكظ وف تتػأثر تثوػرا  نلحػنتـل كمػن وحتػـ 
 ػػد مػػف أحتػػنـل  ػػؿ كقػػد وتلػػدل ذلػػؾ إلػػل ال ػػنسل قػػنؿ ا ػػف تثوػػر: "قػػنلكا: كتن ػػت همػػ  
الكلوػػػد دػػػا ال  ػػػنءل كتػػػنف ال ػػػنس تػػػذلؾ ويخػػػل الر ػػػؿ الر ػػػؿ دوخػػػكؿ: مػػػنذا   وػػػت؟ مػػػنذا 

مرت؟ كتن ت هم  أ ود ىيومنف دا ال ىنءل كتنف ال ػنس تػذلؾل ويخػل الر ػؿ الر ػؿ د
دوخػػكؿ: تػػـ تزك ػػت؟ مػػنذا د ػػدؾ مػػف الىػػرارم؟ كتن ػػت همػػ  دمػػر  ػػف د ػػد اللزوػػز دػػا 
قراءة الخر فل كدا الوسة كالل ندةل كتنف ال نس تذلؾل ويخل الر ػؿ الر ػؿ دوخػكؿ: تػـ 

؟ مػػػنذا وػػػيوت ال  نرحػػػ ؟ كال ػػػنس وخكلػػػكف: ال ػػػنس ديػػػل دوػػػف كردؾ؟ تػػػـ تخػػػرأ تػػػؿ وػػػـك
 .  عُئميوترـ"
ع

قيلػػو:ع"يليػػذا،عّعيػػدرعأفعيكػػيفعالػػيزيرعاٍلظػػـعلمرتػػ يّدعىػػيعالمعػػيـعاٍلظػػـعتػػ ع
اٍرة،عثػـعرػفعدينػوعلؤرػً ،عيىكػذاع كػيفعررا ػبعالػيزراءعياٍلػيافعتػ علػؤريـعحتػبع

ع.عع"ررا ييـعت عال شريف تعيالقريلعرنو
مػن كوػؼل كلتػف هػذا التػسـ   و ط ػؽ ديػل تػؿ تسمد وػحوح إف تػنف الحػنتـ ت

حػػػنتـل ك  نوػػػ   لػػػض الحتػػػنـ اللثمػػػن ووف الػػػذوف وياػػػرد لرػػػـ  نل ضػػػؿ كالحػػػرص ديػػػل 
 اكم .

                                                 

ال داو  كال رنو ل الم لؼ: أ ك ال داء إىمندوؿ  ف دمر  ف تثور الخراا ال ورم ثـ    (ُ)
الط ل : هػعل المحخؽ: ديا اورمل ال نار: دار إحونء التراث اللر ال ْٕٕالدماخا ئالمتكدل: 

 .ُٖٔ/ٗـل ُٖٖٗ -ل هػ َُْٖاككلل 
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ـعيعضعاليزراءعلملعليـعالرت يّدعتيػيعإفعلػـعيكػفعخػدالً علَرػةع قيلو:ع"يأر ع ميُّ
ىيعدينػوعتػ عتييعحنٌؽعلملعالرت يّد عٍنوعيخسعذلؾعالر مّيـعحقو،عتقدرـعلميوعرفع

عخدر وعي ضحيةعدينوعييمدانو".ع
تسمػػد وػػػحوحل ول ػػػا أف الػػػ غض الػػػذم وتػػػكف  ػػػوف الحػػػنتـ المىػػػت د ك ػػػوف الػػػكزور 

 المىت د هك  غض مويحال كهذا اكمر مك كد.
ع

عيزيػػرعالرتػػ يّدعىػػيعيزيػػرعالرتػػ يّد،عّعيزيػػرعاٍّرػػةعكرػػ عتػػ ع قيلػػو:ع"يالن يمػػةعأفر
حرػػؿعتػػيؼعالرتػػ يّدعلييرػػدهعتػػ عالرقػػ بعيػػأررعالحكيرػػ تعالدتػػ يرية.عكػػذلؾعالق عػػدعي

الرت يّدعّعيأررعاٍرة،عيػؿعىػيعيتػ عيذعأفع كػيفعاٍرػةععػ حيةعأرػر،علرػ عيعمػـعرػفع
عاٍّرةعّع قمِّدعالقي دةعلرثمو". عنفتوعأفر

لاوضنح: ال يو   دا اسىسـ هك  نتب دف اكم  دا تط وؽ اسىسـ ديورـل 
كدف  مل الكاردات كا   نقرن دا ك كهرن  حىب درك المى كؿ دف الخضنءل كال وشل 

أحتنـ اسىسـل كهك المى كؿ دف الزراد ل كالو ند ل كتؿ أمكر الدكل ل ك نلتأتود 
هك   وىتطول أف وخـك  ذلؾ  م ردا  ؿ وت ذ الكزراء كالخضنة كالك ة كاللمنؿ 

ا  ت نا إلل ل كه ن و ب -ى حن د–كالمكظ وف كغورهـ لوخكـ  أمر ال نس تمن أمر ار 
 أمكر كها:

ف لـ وتف ه نلؾ دىتكر كاضح متتكب ولردد اللنم  كال نو ل  .ُ دا اسىسـ كا 
دا دا ؿ الدكل  أك  نر رنل إ  أ د لـ وأت زمف م ذ  لث  ال  ا ئويل ار ديود 

لل ق وؿ هدـ ال سد  دنـ  ـل لـ وأت زمف أف حتـ ال ي نء  غور ُِْٗك لدع كا 
ف  ريد  لض اللكاـ دا المنضال أك  لض المثخ وف دا اسىسـل كهذا اكمر ك  ا 

الحنضرل دس ول ا ذلؾ أف  سد اسىسـ حتمت  غور اسىسـل كمف أراد ا طسع 
ديل ذلؾ ديو حث دا التتب ال خرو  كالتارولو  كأراوؼ المحنتـ كاآلثنر التا   

 وك د دورن غور اسىسـ كأحتنمد.
سىسمو  اككلل كهك و تيؼ دف الكزور دا ل ظ الكزور اىتلمؿ دا اللوكر ا .ِ

ال ظنـ الدومخراطال د ا اللور اسىسما وطيؽ هذا الي ظ ديل الملنكفل كوخىـ إلل 
ملنكف الت كوض الذم لد دمـك ال ظر كال ون   دف ال يو  ل كملنكف الت  وذ الذم 
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لكزور دا وتكف وي   وف ال يو   كك تد كدمنلد لت  وذ من وودر دف ال يو  ل أمن ا
ال ظنـ الدومخراطا درك و وص   نحو  مف  كاحا الحتـل وميؾ دورن الوسحونت 
التا و كلد  رن م يس الكزراء  م مكددل كديل هذا دنلكزور دا اسىسـ و تيؼ دف 

ف تان رت اكىمنء.   الكزور دا الدومخراطو  كا 
ك ػوف الػكزور ر ط التكات ا  وف الكزور دا اسىػسـ كاىػت دادا ئديػل حػد قكلػدعل  .ّ

دا الحتكمنت الدىتكرو ل هك غور وحوح   تسؼ كاقل تؿ م رمػنل مػل أف الماػنهد 
المحىػػػػكس الػػػػذم  ػػػػراا الوػػػػـك هػػػػك أف الػػػػكزور دػػػػا الحتكمػػػػنت الدىػػػػتكرو  قػػػػد وخػػػػل م ػػػػد 
ا ىت داد كالظيـ أوضنل لضلؼ الرقوبل كىركل  أف و د لد ت ىورا ليخػكا وف الكضػلو ن 

 تا تكادؽ هكاا كاىت دادا.
 

عالعقػْءعيرػ عي شػدرؽعيػوعالػيزراءعيالقػّيادعرػفعاُنكػ رع قيلو:ع"ينػ ًءعلميػو عّعيي ػرُّ
عينخػػدليفعلرظػػ ىرع لمػػلعاّتػػ يدادعيال فمتػػؼعي ُعػػْحعيّافع ميرفػػياعيّافع ػػأتفيا،عّي

عييمدانيـعرير ععّمياعيتّيحيا عيثقيفعييـعّي ع".غير يـعيّافعن حياعيّافعيكيا،عّي
وػسح الحػنتـ أك الػكزور  وػح  وػستد أك تثػرة ذتػرا   نلتأتود   ووح أف وخػنس

درذا كغورهن ها أحتنـ دردو   وف الل د كر ػدل  ػؿ أف مخوػنس الحػنتـ أك  -ى حن د–ر 
المىػػػ كؿ هػػػك  ػػػنلتزاـ تط وػػػؽ اسىػػػسـ تدىػػػتكر كقػػػكا وف تػػػ ظـ اػػػ كف الردوػػػ  دا يوػػػنل 

لل ػند إلػل د ػندة كحمؿ اسىسـ ترىػنل   وػر لي ػنس  نر وػنل تػا و ػر رـ مػف د ػندة ا
 رب الل ندل كمف  كر اكدونف إلل ددؿ اسىسـ.

 
ع ػدريعرػ ع عرػفعالػيْءعّي قيلو:ع"تي عّع رىعغيرعىيؿعيظْـعيشدةعيآّـ،عت ػعفُّ
عرفعأيفعم ءىػ عل عػدره،عت ياتػيي عتعػةعرػفعأيلعػؾعالر عػ ظريفعي تػـع ىيع داييو،عّي

رردرعلو،عت ليامػبع مّقيػوعي لعػيرعالديفعيقيليف:عي عيؤت ء عىذاعقض ٌءعرفعالتر ءعّع
عيالرض ءعياّل م ءعإللعالدل ء".

وحوح أ  ن قد   د مف وخكؿ  رذا الخكؿل أك أ د و تر  مثؿ هذا الطروخ ل كهك 
ت تور الخدرو ل  أف اس ىنف كمن وحوؿ لد دا هذا الحونة هك تنلروا  دا مرب 

درـ  نطلل كقد  نء مف  الروح كتؿ أمر وخل م د أك ديود درك  إرادة ار! كهذا
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ضلؼ درـ المىيموف لاىسـل كددـ  يكرة دترة الخضنء كالخدر د دهـل دخضنء ار 
رادة التغوور د د اس ىنف ااء   رل كلاوضنح  خكؿ: هؿ اس ىنف مىور أـ  ااء كا 
م ور؟ هك ى اؿ حٌور المتتيموف المىيموف ئالملتزل ل ال  رو ل أهؿ الى  ... عل كمف 

 دسى   الوك نفل كمف  لدهـ ممف تأثر  رـ مف المىيموفل ك ن تونر: ق يرـ مف
أدلنؿ اس ىنف هك ممن وخل ديود الحس كها لوىت مف الغوب الذم   ومتف 

 إدراتد.
_ دنس ىنف مىٌور   ظنـ ت نقا الم يكقنت دا هذا الك كدل دخد  نء إلل الد ون 

و تر كالدود أك اتؿ  ىمد أك  ديل غور إرادتد كىورحؿ د رن  غور إرادتدل كهك لـ
 لكف دو ود.

_ كاس ىنف مىور تذلؾ دا أمكر تخل م د أك ديود   را د دل  ورا تن ت أك ارا 
  غور إرادة م د.

 تأف وىخط مف ا رة ديل ر ؿ   ر دوختيد درك مف الخضنء.
 هذا هك الخضنء.

نف وىت دـ _ أمن الخدر تمن  حثد المتتيمكف المىيمكف كال سى  ل درك أف اس ى
دا حونتد أاونء لرن  نوونت. ت نوو  اسحراؽ دا ال نرل دمف  يؽ هذا اسحراؽ 
 نل نرل  نلتأتود هك ارل دنس ىنف وىت دـ هذا اكاونء دا ال ور أك الارل 

 كىوحنىب ديل ذلؾ.
أمن من وتكف دود اس ىػنف م وػرا: درػك أ ػد  إرادتػد أف وػ مف أك وت ػرل أك وىػرؽ أك 

 وـك أك و طرل كهذا من ىوحنى د ار ديود.وترؾل أك و
ريفعرخ دليفعيظيػريفعرػ عّعُييطنػيف،ع قيلو:ع"رفعدّعؿعأفعأيلعؾعاٍك يرعريرِّ
عيريمػػػيفعلييػػػرعالر رمقػػػيفع أنريػػػـعّعيت عػػػنعيفعإّعاٍتػػػ تؿعاٍراذؿعرػػػفعالنػػػ س،عّي
عالرن تقيفعرػفعأىػؿعالػديف،عكرػ عىػيعشػأفععػ حييـعالرتػ يّدعاٍكيػر...عيالح عػؿع أفر
عاٍك يرعحريعيفعلملعأفعييقلعاّت يدادعرطمقً عل يقلعأيدييـعرطمقةعت عاٍرياؿ".

مف كو رـ التكات ا هـ الظسموكف الذوف أل كا الظسـ كترهكا ال كرل كه  ء 
مك كدكف دا تؿ دور مف دوكر الظيـ كا ىت دادل كال لد دف تط وؽ ارع ار 

التغوور أك اسوسحل كف الكضل إف تغور  الخكوـل كمثؿ ه  ء هـ أ لد ال نس دف
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كا ترل الظيـ ىتذهب مونلحرـ كم ندلرـ كم نو رـ كىيطن رـ دتوؼ وىمحكف 
  نلتغوور؟! 

كهػػذا ال تػػ  وردضػػرن اسىػػسـ الػػذم وحػػـر الظيػػـ كالراػػكة كالىػػرق  كغوػػر ذلػػؾل كمػػن 
ػٍف دى  ٍ ػًد الػرٍَّحمىًف   كا م رن مف أمكاؿ حراـل دا أم زمنف أك متنفل كدا هػذا المل ػل دى

 : ػػيَّـى ىى يىٍوػػًد كى ػػيَّل اري دى ىيػػكؿي اليَّػػًد وى : قىػػنؿى رى ٍوػػرىةى قىػن ى ل كىأى ًػػا هيرى ػػًلودو ػػٍف أى ًػػا ىى ل دى ٍىػػليكدو ٍ ػًف مى
كفى » وىٍظرىػػري ػرىاءي ىيػػ ىرىنءي ويخىػدّْميكفى ًاػػرىارى ال َّػنًسل كى ـٍ أيمى يىػػٍوتي ػػنفه وىتيػكفي دى مى يىػػل ال َّػنًس زى  لىوىػٍأًتوىفَّ دى

ًرو نػن كى ى  ل دىػسى وىتيػك ىفَّ دى ـٍ ًلػؾى ًمػٍ تي ػٍف أىٍدرىؾى ذى ػٍف مىكىاًقوًترىػنل دىمى ةى دى ػسى كفى الوَّ ري ويػ ى ّْ ل كى ـٍ  ً ً وىنًرًه
نًز نن نً ونن كى ى  ى  .عُئ«ايٍرًطوِّن كى ى  ى

 

عيقػػيةعإّعي لر رمػػديف،ع عالرتػػ يدعتػػرٌدعلػػ مزعّعحػػيؿعلػػوعّي قيلػػو:ع"يالن يمػػةعأفر
عيقيدىػ عإّعالعقػْءعياٍرة ع عممدى عغيرعظفرى ،عّي أيعأرةعك نت،عليسعلي عرفعيحؾُّ

عي ل نييرعياُىداءعيالثي ت".
أل ػػػنظ " ػػػنلت كور"ل ك "ا هتػػػداء"ل ك "الث ػػػنت"ل هػػػا د ػػػنرات غنمضػػػ  كت ىػػػر  ك ػػػكا 
ددوػػدة ل دػػأم ت ػػكور كاهتػػداء كث ػػنت وروػػدا التػػكات ا؟ هػػؿ هػػك  نسىػػسـ أـ  غوػػرا؟ل ثػػـ 

أك غيٌوب ذتر اسىسـ كأحتنمػد دػا طروخػ  التغووػرل هػؿ حػدث ذلػؾ وػدد   لمنذا غنب
د د التكات ا؟ دتسمد تسـ ديمن ال ك  وظرر أ د تسـ مىيـ ولرؼ هددد ق ؿ الىػور 
دا طروؽ التغوورل درذا الملرد  ليردؼ رتف أىنىا لتؿ مف وىلل إلػل التغووػرل دػس 

اكمػكاؿل كترػدـ اككطػنف ك  ولػرؼ مػف  ووح أف تخـك الثكراتل كت  ػل اكركاح كترػدر
 وددك إلل التغوور من الذم ورودا  دق ؟!

ع
،عيأيػ ع ًْعيأرادعأفعيح تبعيين تػبعلقػ ؿ:ع"أنػ عالشػرُّ قيلو:ع"اّت يدادعليعك فعرم
ػّر،عيخػ ل عالػذُّّؿ،ع الظمـ،عيأّرػ عاُتػ ءة،عيأخػ عاليػدر،عيأخ ػ عالرْتػَكنة،عيلرػ عالضُّ
                                                 

قنؿ محخؽ مى د أ ا وليل: د د الرحمف  ف مىلكد كثخد ا ف ح نف كالروثما ك نقا ر نلد (ُ) 
مى د أ ا وليلل الم لؼ: أ ك وليل أحمد  ف ديا  ف المثي ل  ف وحول  ف دوىل  ف هسؿ  ثخنت.

 –يوـ أىدل ال نار: دار المأمكف ليتراث هػع المحخؽ: حىوف ىَّٕالتمومال المكويا ئالمتكدل: 
 .ُُُٓ رقـ  ِّٔ/ِل مف مى د أ ا ىلود ال درم ُْٖٗ – َُْْدماؽل الط ل : اككللل 
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ة،عيلشير  عالمي لة،عييطنػ عالخػراب،عأرػ عدينػ عيشػرت عياين عالفقر،عيين  عاليط ل
عت لر ؿعالر ؿعالر ؿ".

دا هذا المكضل تغورا مف المكاضل ورتػز التػكات ا ديػل اػ ص الحػنتـل كوغ ػؿ 
 ال ن ب المرـ دا الحتـ كهك الدىتكر كالخكا وف التا ت ظـ ا كف الحونة تيرن.

 
عقيلػػو:ع"الرػػ ؿع ع ػػيرهعاٍحكػػ ـ،عترنػػوعالحػػْؿعيرنػػوع ـَ الحػػراـعيىرػػ عييِّنػػ ف،عيَلػػِنْع

تييػػ عاليمػػداف،عتػػ لحْؿعالطيػػبعرػػ عكػػ فعلػػيضعأليػػ ف،عأيعأمػػرةعألرػػ ؿ،عأيععالحػػ كـ
ـرعالريعػيب،ع يدؿعيقت،عأيعرق يؿعضر ف.عيالر ؿعالخييثعالحراـعىيعثرػفعالّشػرؼ،عثػ

عالرح  ؿعتيو ـر ـرعالرأخيذعإلم ًءعث عالرتريؽ،عث ـر ع."ث
د هػػذا المػػنؿ دكف إذف ار إ  اىػػتحؽ اللخك ػػ ل ىػػكاء المػػنؿ مػػنؿ ارل ك  وأ ػػذ أحػػ

أتن ت هذا اللخك   دا الد ون أـ دا اآل ػرةل دنلحػنتـ دػا المػنؿ كالاػنرع كحتػنـ تداكلػد 
ل دتػػػنف اك ػػػدر عُئ  الك ػػػداف الػػػذم هػػػك "الػػػ  س كقكاهػػػن ال نط ػػػ " -ىػػػ حن د-هػػػك ار 

 سـ. نلتكات ا أف وورح  ذلؾل تكف ذلؾ مف المىيمنت دا اسى
 
 

ًْعي مػذذعيمحػـعاُنتػ فعييػ مررظعيدر عػو،عإلػلعأفع قيلو:ع"ل شعاُنت فعدىػرًاعطػيي
ـرعاليندعرفعإيط ؿعأكؿعالمحـعكمّيً ،عتػدرًاعلميػ ب،عكرػ عىػيع  ركرفعالحكر ءعت عالّعيف،عث
ـرعمػػ ءتعالشػػراع عالدينيػػةعاٍيلػػلعتػػ عغريػػ عآتػػي عي خعػػيصعرػػ ع دأييػػـعإلػػلعاًف.عثػػ

عي لقري فعُينَذرعلمرعييد،عيُيذَيحعلملعيػدعالكيػ ف.عيؤكؿعرفعاُنت فعي ـر أتيرعالحرب،عث
عأُيِطؿعأكُؿعلحـعالقري ف،عيُمِعؿعطعرةعلمنيراف،عيىكذاع دررجعاُنت فعإللعنتي فعلذرةع ـر ث
عإيػراىيـعشػيخعاٍنييػ ءعاتػ يدؿع لحـعإخيانو،عير عك فعلينتلعلي دةعإىراؽعالدِّر ءعلّي

                                                 

ل الم لؼ: محمد  ف ديا ا ف الخنضا محمد    (ُ) مكىكد  تانؼ اوطسحنت ال  كف كالليـك
ػعل تحخوؽ: د. ديا هُُٖٓحنمد  ف محٌمد ون ر ال نركقا الح  ا الترن كم ئالمتكدل:  لد 

ـل حرؼ الكاك ُٔٗٗ - وركتل الط ل : اككلل  –دحركجل ال نار: متت   ل  نف  ناركف 
ِ/ُٕٖٓ. 



93 
 

التْـ،عييوعم ءعاُتْـ.عيىكذاعيطػؿععا ريعوعريتلعلميير قري فعاليشرعي لحيياف،عيع
ع."ىذاعالعديافعييذاعالشكؿعإّعت عأياتطعأتريقي علندع)الن رن ـ(

تسـ غور وحوح. دأوف الرىن ت م ذ  دـ ئديود الىسـع كهك أكؿ اك  ونءل كمف 
لرن حرم   يلث  لدا مف الرىؿ كرىن ترـ التا  وف ار دورن الحسؿ كالحراـل كأك 

ا دتداء ديل اس ىنفل كأاررهن حرم  الختؿ الذم ى د ا ف  دـ اككؿل قنؿ ال  ا 
ًؿ ًتٍ ؿه ًمٍف »ئويل ار ديود ك لدع:  ـى اكىكَّ يىل اٍ ًف  دى ن ًإ َّ تىنفى دى  ى تيٍختىؿي  ىٍ سه ظيٍيمن

ؿي مىٍف ىىفَّ الخىٍتؿى « دىًمرىن ذىًلؾى ًكى َّدي أىكَّ كى
 . عُئ

لػػـ وػػذتر التػػكات ا ذلػػؾ لوػػذتر الحتمػػنء دػػا الوػػوف! كالػػذوف هػػـ الوػػـك مػػف ديمػػنذا 
أ ال ال نس كأادهـ دا ت نكؿ المحرمنت ا تداء مف الىخط ئ  وف المرأةعل إلػل تػؿ مػن 

 دب ديل اكرض مف ثلن وف ك  ندوش ك  نزور كدخنرب كغورهن مف ال  نتث! 
م تػػرل إلػػل أف وخػػكؿ دػػا ثػػـ هػػك ذتػػر اكوػػ نؼ اك ػػرل التػػا هػػذَّ ت هػػذا اللمػػؿ ال

إ راهوـ ئديود الىسـع: "اىػت دؿ قر ػنف ال اػر  ػنلحوكاف"ل هػؿ إف إ ػراهوـ مػف دلػؿ ذلػؾ 
ع الوػػػػػندنت:  ًظػػػػػوـو دىػػػػػدىٍو ىناي  ًػػػػًذٍ حو دى . ثػػػػػـ إف هػػػػػذا َُٕأـ ار ىػػػػ حن د؟ قػػػػػنؿ تلػػػػػنلل: ئكى

ودل    لػد امتحػنف اػد -ى حن د–ا ىت داؿ تنف رحم   إ راهوـ ئديود الىسـع مف ار 
أف هذا اكمر تنف انتلن دا زمف إ راهوـل لوغورا كوػددك لتغووػرا مػف  ػسؿ هػذا اللمػؿ 

 كهك اىت داؿ قر نف ال ار  نلحوكاف!
 

قيلو:ع"اّت يدادعالرشؤيـعلـعيرَضعأفعيق ؿعاُنت فعاُنت فعذيحػً عليأكػؿعلحرػوع
ًْعكرػػ عكػػ فعيفعػػؿعاليرػػ عاٍيلػػيف،عيػػؿع فػػنرفعتػػ عالظمػػـ،عت لرتػػ يدّع يفعيأتػػريفعأكػػ

مرػػػ ل يـ،عييػػػذيحينيـعتعػػػدًاعيريضػػػ عالظمػػػـ،عيير عػػػيفعدرػػػ ءعحيػػػ  يـعييعػػػبع
أرياليـ...عيىكذاعّعتػرؽعيػيفعاٍيلػيفعياًخػريفعتػ عنيػبعاٍلرػ رعيّازىػ ؽعاٍرياحع

عإّعت عالشكؿ".
ف تػػػنف ضػػػنرا  ػػػنل رد كالم تمػػػلل إ  أ ػػػد   ويىػػػنكل  ختػػػؿ كأتػػػؿ لحتػػػـ  ا ىػػػت داد كا 

دل تمػػػن ذتػػػر التػػػكات ا دػػػف أدلػػػنؿ غوػػػر المىػػػيموفل دػػػنلتسـ دوػػػد اس ىػػػنف كالػػػتيمظ  دمػػػ
                                                 

 رقـ  ُّّ/ْركاا ال  نرمل تتنب أحندوث اك  ونءل  نب  يؽ  دـ ويكات ار ديود كذروتدل    (ُ)
ّّّٓ. 
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م نلغ ل كو رـ م د أف ا ىت داد هك تنللػذاب الػذم   م ػر م ػد ك   وػنر دوػد لا ىػنف 
مػف ال  ػنة م ػدل كلػك تػنف ذلػؾ تػذلؾ دتوػؼ ولمػؿ مػف تتػب ار ديوػد أف ولػوش دمػػرا 

 زكع مف تؿ قكة ك  رأم لد؟!تيد تحت الظيـ كا ىت داد؟ درؿ أ د   وحنىب ك د م 
 

عالعْقػػةعيػػ لظُّمـعالقػػ عـعتػػ عتطػػرةع عيحػػثعاّتػػ يدادعيالرػػ ؿعيحػػٌثعقػػييُّ قيلػػو:ع"إفر
عاُنت ف".

ال طرة هػا ط ولػ  اس ىػنف التػا  يخػد ار ديورػن مػف تك ػد تنت ػن حوػنل لدوػد غراتػز 
 ػػنت ساػػ ندرنل تمػػن أف لدوػػد دخػػؿ وك ػػد تيػػؾ الغراتػػز كالحن كحن ػػنت دضػػكو  تددلػػد

كوضػػ طرن لتىػػور كدػػؽ مىػػنرات ملو ػػ ل كمػػف هػػذا الغراتػػز هػػا غروػػزة ال خػػنء التػػا مػػف 
مظنهرهن حب الىوندةل كحػب المػنؿ كغورهمػنل كالتػا و ت ػر ار اس ىػنف  رػن دػا تو وػ  
إاػػ ندرنل درػػؿ إ ػػد ىػػوظيـ أـ إ ػػد ىػػولدؿل كهػػؿ أ ػػد ىوىػػرؽ أـ ىػػولمؿل كهػػؿ ىواػػ ل 

 حن نتد كغراتزا  حسؿ أـ  حراـ.
 

علمػػلع عاليشػػرعالرقػػدررعرمرػػيليـعيػػألؼعيخرتػػر عةعرميػػيفعنعػػفيـعَكػػؿ  قيلػػو:ع"إفر
الّنعؼعاًخر،عييشكِّؿعأكثريةعىذاعالنعؼعالَكّؿعنت ءعالردف.عيرفعالّنتػ ء؟عالّنتػ ءع
عالّنيععالذيعلرؼعرق روعت عالطييعةعيأنروعىيعالح تظعليقػ ءعالمػنس،عيأنرػوعيكفػ ع ىفر

ذاعالنظػرعاق تػرتعالنتػ ءعرػ عالػذكيرعألرػ ؿعالحيػ ةعلَلؼعرنػوعرمقػحعياحػد...عيييػ
!...عيرػػ ع عي لنعػػؼعالرضػػرِّ قتػػرًةعضػػيزى...عيالح عػػؿعأنرػػوعقػػدعأعػػ بعرػػفعتػػرر ىفر
عالرِّمػ ؿعتييػ ع أعدؽعي لردنيةعالح ضرةعت عأيريي  عأفع تػّرلعالردنيػةعالنتػ عية،عٍفر

عع رياعأنع رً علمنِّت ء".
  ووح دا حؽ ال ىنءل كو دك أف تسمد  دا هذا المكضل وذتر التكات ا تسمن

هذا هك تذلؾ ات ندن لي تر الرأىمنلا كا اتراتا اليذاف ولت راف المرأة كىوي  سا نع 
غروزة ال كعل كها تىيل  ثم رن دا ا ن رن ك منلرن كقدرترن ديل اللمؿ كاس تنجل 

ب أف  لتس  ظرة اسىسـ الذم  لؿ اكوؿ دورن أ رن أـ كر    وتل كدرض و 
 وونفل  حىب من كردت  ذلؾ اكحتنـ الاردو .

كقكؿ التكات ا هذا ويرد مف ددة ك كا إف  حىب موزاف اسىسـ الذم هك دمند 
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 تتن ا هذا كمف هذا الك كا: 
إ د لوس وحوحن أف ال ىنء تىؿّّ ديل الر نؿل  ؿ هف درض و ب أف  .ُ

ت ارودال دنلمرأة ها وونفل كهف التّْو نفل كمف منت دا الددنع دف هذا اللرض من
 اكـ كال  ت كاك ت ك... .

ذترا أف كظو   ال ىنء ها ليح نظ ديل ال  س غور وحوحل درف دكؽ من  .ِ
ذتر مر ونت كأزكاج لير نؿل كرادونت دا  وكترفل كمن ىمح لرف ار ى حن د مف 

 الخونـ  د مف أدمنؿ  نرج  وكترف تنلتمروض كالتليوـ كغور ذلؾ.
ال ىنء وت ورن ر ؿ كاحد! هك قكؿ   وخكؿ  د مىيـ ولرؼ ذترا أف اكلؼ مف  .ّ

أحتنـ ال ظنـ ا  تمندا الذم و ظـ دسق  المرأة  نلر ؿل مف زكاج كطسؽ ك  خ  
 كك و  كأرث كددد الزك نت كغور ذلؾل دتسمد ه ن غروب كد وب.

لـ تختىـ ال ىنء الحونة مل الذتكرل  ؿ مف قىـ ذلؾ هك ار ى حن د   ظنـ  .ْ
ؽل  ظـ اللسق   و رمنل ك وف كظو   تؿ م رمنل  أحتنـ دقوخ  ها تأحتنـ الوسة دقو

 كالزتنة التا  تل د ار  رن.
أمن تسمد دف ضل رفل أك إورنـ الل   كمن  لد ذلؾ ممن ذتر مف و نتل  .ٓ

دإف تنف ذلؾ و ط ؽ ديل  لض ال ىنءل دإ د   ولمـ ك  ووح  لؿ ذلؾ و   
ف متن   أمرنت الم م وف كالوحن ونت ئرضا ار د رفع ثن ت  ل  س اس نث! دإو

 كمف ت لرف  إحىنف إلل وـك الدوف؟
أمن قكلد: "ودؽ مف ىمنهف  نل وؼ المضر"ل دحخوخػ  أتػند أتػرؾ الػرد ديوػدل  .ٔ

ل طتد ك ـر كمرض قنتيدل درذا الخكؿ   ووح أف وخكؿ  د دنقؿل دتوػؼ وخػكؿ  ػد أك 
الر ؿ متىػنككف دػا اسىػسـ إ   مػن تموػز  لضػرـ و ودا مف وددا أ د مىيـ؟ دنلمرأة ك 

دػف  لػض دػا اكحتػنـ الاػردو ل دتسهمػن إ ىػنف لػد   ػس الحرمػ  كالخػدرل كلتػف مػػنذا 
 لمؿل كتوؼ  تلنمؿ مل الم ندئ كاكدتنر الكضلو  ال ارو  الم رم ل كمف ت لرػن مػف 

 اكت نع دف  رؿ أك د ند كمتن رة؟
حنضػػػػرة دػػػػػا أكرك ػػػػػنن أف تىػػػػػٌمل المد وػػػػػ  كمػػػػػن أوػػػػػدؽ  نلمد وػػػػػ  الأمػػػػن قكلػػػػػد: " .ٕ

ديػوس  وػحوح تػذلؾن كف الماػنهد  ال ىنتو ل كفَّ الرّْ نؿ دورن وػنركا أ لنمػنن لي ّْىػنء".
 المحىكس أف الر نؿ هـ المتحتمكف دا ال يداف الرأىمنلو ل كلوس ال ىنء.
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عالرِّمػػ ؿع ق تػػرياعرشػػ ؽرعالحيػػ ةعقتػػرًةعظ لرػػًةعأيضػػً ،عتػػإ ـرعإفر عأىػػؿعقيلػػو:ع"ثػػ فر

ع-يلػػػددىـعّعييمػػػُعالخرتػػػةعتػػػ عالر عػػػةعع-التي تػػػةعياٍديػػػ فعيرػػػفعيم حػػػؽعييػػػـع
ـرعأىػػؿعالعػػن ع عالنفيتػػةعيالكر ليػػة،ع ػػدعتػػ عدـعاليشػػر...عثػػ ي ر عػػيفعينعػػؼعرػػ عي مرر

ييقػػدرريفعكػػذلؾعيخرتػػةعتػػ ع-يأرثػػ ؿعىػػذهعالطيقػػةععيال مػػ رعالشرػػرىيفعالرح كػػريف
ّن ععيعيشعأحدىـعيرثؿعر عيعيشعيوعع-الر عة العشراتعأيعالرع تعأيعاٍليؼعرفعالعُّ

رّاع.عيمرثيرةعىذهعالقترةعالر ف ي ةعالر ي لدةعالّظ لرةعى عاّت يدادعّعغيره". عيالزُّ
ال ظػػنـ الرأىػػمنلا أك أم  ظػػنـ غوػػر إىػػسما هػػك مػػف ويكً ػػد الط خوػػ  دػػا الم تمػػلل 

 ػػػػد دػػػػا غوػػػػر كوك ػػػد المػػػػكا ور كالمسهػػػػال كا حتتػػػنرات كغورهػػػػن مػػػػف المحرمػػػنتل كتك 
ال ظػػنـ اسىػػسما ر كس اكمػػكاؿ الت ػػرلل التػػا ت تيػػل الوػػغرل دػػف طروػػؽ الاػػرتنت 
كالمون ل كال  كؾ كغورهن مف الم ىىنت ا قتوندو ل دنك ظم  الكضلو ل كال لد دػف 

 هك الذم ويك د الض ؾ كلوس دخط ا ىت داد. -ى حن د-أحتنـ ار 
 

الػذيععػرؼعزىػيةعحي  ػوعتػ ع حعػيؿعقيلو:ع"نعـ عّعيق ض عأفعي ت يىعالعػ لـع
عذاؾعال ػ مرع عالحػ عط،عّي العمـعالن ت عأيعالعنعةعالرفيدةعيذاؾعالم ىؿعالنػ عـعتػ عظػؿِّ
الرم يػػدعالرخػػ طرعي لكتػػيؿعالخ رػػؿ،عيلكػػفعالعدالػػةع ق ضػػ عغيػػرعذلػػؾعال فػػ يت،عيػػؿع
يػػوعرػػفعرنزل ػػو،عييق ريػػوعرػػفع  ق ضػػ عاُنتػػ نيةعأفعيأخػػذعالراقػػ عييػػدعالّتػػ تؿ،عتيقرِّ

عرنزل و،عيُيق ريوعت عرعيش و،عييعينوعلملعاّت قْؿعت عحي  و".
كلمنذا وخكؿ اس ىن و  ك  وخكؿ: اسىسـل دنسىسـ هك الرا ط  اس ىن و  
الوحوح  التا تر ط اس ىنف  نس ىنف دكف ال ظر إلل درقد أك لك دل كو ظـ اسىسـ 

 هذا اللسق   وف ال نس كلك تن كا م تي ك اكدونف.
أمن مىأل  ال خر كالغ ل كت نكت ال نس دورن درا تذلؾ تر ل إلل ال ظنـ المط ؽ 
دا الدكل ل د ا الرأىمنلو  تك د الط خو  دا الغ ل كال خر ك اتؿ كاضحل كا اتراتو  
حنكؿ م تركهن  إ رنء الط خو  كلتف دكف  دكلن ك رـ أرادكا الخضنء ديل الميتو  

دو ل كهك محنؿن كف ذلؾ م نلؼ ل طرة اس ىنف كح د ال ردو ل كا  خنء الميتو  ال من
 ليمنؿل كا تسؼ ال نس دا الذتنءل كالخكةل كالخدرة ديل اتتىنب المنؿ.
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أمن اسىسـ دخػد قػرر أف مىػأل  الغ ػل كال خػر   ت ترػا لألىػ نب أدػسال داػرع ار 
كرة دنمػػػ  أحتنمػػن تلػػػنلج هػػذا المىػػػأل ل ك ظػػػـ إدارة اكمػػكاؿ كال ػػػدمنت كا قتوػػند  وػػػ

  ظػػػنـ اقتوػػػندم دروػػػد كدقوػػػؽل وضػػػمف لتػػػؿ دػػػرد اللػػػوش التػػػروـل  نلزتػػػنة كالوػػػدقنت 
كت ظػػػػوـ الػػػػكاردات كال  خػػػػنتل التػػػػا مػػػػف اػػػػأ رن أف ت رػػػػا الط خوػػػػ  كتخيػػػػؿ ال ػػػػكارؽ دػػػػا 
الم تملل كحندث  تخىوـ أمكاؿ   ا ال ضور  وف المرن روف كاث وف مػف دخػراء اك وػنرل 

 .  عُئل ذلؾليخضنء ديل الط خو  دلوؿ دي
 

عك  رينػػػػ عشػػػػكتعكتػػػػؿعرلّي يػػػػ ،ع قيلػػػػو:ع"يريىعكريتػػػػكياعالرػػػػؤرِّخعالريتػػػػ :عإفر
تفعمتعيأحػدثتعكتػيةعالرػراقص،ععتأرشدى عشيط ُني عإللعحرؿعالنِّت ءعلملعالخْلة،

عالشػػّي فعلمعرػػؿعيكتػػبعالرػػ ؿعلعػػرتوعلمػػلعرّيػػ تعالمرػػ ؿ،عيتػػ عظػػرؼعخرػػسع تيػػبر
رمػػ ؿعاُتػػراؼ.عيىكػػذاعالرتػػ يّديفعّععتػػنيف ع ضػػ لؼعدخػػؿعخزين يػػ ،عت  رتػػ عليػػ 

ع يريـعاٍخْؽ،عإنرر عييريـعالر ؿ".
الم ركض دا المىيـ الذم ولتز  إىسمد أ د و تلد دف ا ىتاػرند  غوػر  وػكص 
ف ذتػػػر  الخػػر ف كالىػػ   كملنل نترمػػػن ليكاقػػلل كأف وتردػػػل دػػف إوػػػراد مثػػؿ هػػػذا اكمثيػػ ل كا 

ثػػػـ إف هػػػذا المػػػرأة هػػػا غوػػػر مىػػػيم  ك  التػػػكات ا ذلػػػؾ مثػػػن  ديػػػل دمػػػؿ المىػػػت دوفل 
ورمرن الحسؿ أك الحراـل أمن الحػنتـ المىػيـ الػذم وحتػـ  نسىػسـ دػس و لػؿ هػذا ال لػؿ 
ف تػػنف مىػػت دال ك ػػد ولػػرؼ أف ذلػػؾ محػػـر كوثوػػر الػػرأم اللػػنـ ضػػدال كالػػذم ىػػو دم  كا 

وذاف  زكاؿ ميتد دف الردو  التا تلرؼ أحتنـ ار   .-حن دى –إلل اهتزاز درادل كا 
 

قيلو:ع"يالرقعيدعرفعالر ؿعىيعأحػدعاثنػيفعّعث لػثعليرػ عيىرػ :ع حعػيؿعلػّذةعأيع
عرق عػدعاُنتػ ف،عيلمييرػ عرينػلعأحكػ ـعالشػراع عكميػ ،ع دت عألـ،عيتيير ع نحعرعكؿُّ

عيالح كـعالرع دؿعت عطّيبعالر ؿعيخييثو عىيعاليمداف".ع
ى حن د  رىن تد كمن  تسـ غور وحوح! دنلحنتـ دا طوب المنؿ ك  وثد هك ار

دورن مف أحتنـل كلك تيرؾ اكمر ليك داف كهك ال  سل لرأل اس ىنف الحسؿ حرامن أك 
                                                 

 .َُ/ُٖ: ال نمل كحتنـ الخر ف و ظر(ُ) 
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اللتسل كلـ تتف ه نؾ حن   ل لث الرىؿل كمل ل إلرنـ ال  س ال  كر كالتخكل هك 
الت وور  وف طروؽ الملوو  كطروؽ الطند ل كا  تونر هك لا ىنفل كقكلد: 

نؿ هك أحد اث وف   ثنلث لرمن كهمن: تحووؿ لٌذة أك ددل ألـ"ل "كالمخوكد مف الم
وحتنج لت ووؿ ك  نو  إف ودر دف التكات ا كأمثنلد مف المتأثروف  نلحضنرة 
الرأىمنلو  الغر و ل دنلىلندة ت تيؼ  حىب الم دأ الذم ولت خد اس ىنفل دىلندة 

ـل كمن وراا المىيـ مف المىيـل ت تيؼ دف ىلندة الرأىمنلا أك ا اتراتا أك غوره
إ  نؽ الرأىمنلا دا المحرمنتل قد وراا الرأىمنلا لذة كمتل  هذا الحونةل كقد ورل 

 الرأىمنلا إ  نؽ المىيـ دا ك كا ال ور   كف كهدر ليمنؿ! كهتذا.
 

عألرػػ ؿعاليشػػرعتػػ ع حعػػيؿعالرػػ ؿع رمػػ عإلػػلعثْثػػةعأعػػيؿ:عقيلػػو:ع" ـرعإفر ع-عٔثػػ
 يزيعيػػػ علمػػػلعع-عٖ ييع ػػػوعالرػػػيادعلْن فػػػ ع.عع-عٕات حضػػػ رهعالرػػػيادعاٍعػػػمية.ع

عيتػيمةعخ رمػةع الن س.عيى عاٍعيؿعال  ع تّرلعي لزرالةعيالعن لةعيال مػ رة،عيكػؿُّ
ع."لفعىذهعاٍعيؿعيتريلي عاٍيلية،عتي عيت عؿعظ لرةعّعخيرعتيي 

مػػػن ذتػػػرا ه ػػػن هػػػك دػػػف الىػػػيلل كقػػػد وتػػػكف تحوػػػوؿ المػػػنؿ دػػػف طروػػػؽ ال ػػػدمنتل 
رؼل كا  تونوػػػنت الم تي ػػػ  تػػػنلتليوـ كالطػػػب كالر دىػػػ  كال  دوػػػ  تأدمػػػنؿ أهػػػؿ الحػػػ

 -إ تن ػػن كوػػ ند  كت ػػنرة–كغورهػػنل دمػػن ذتػػرا دػػف حوػػر تحوػػوؿ المػػنؿ  نلىػػيل دخػػط 
 .-ى حن د-هك حور غور دقوؽل أمن الطرؽ المحرم  دظنهر أمرهن تمن  و رن ار 

 
ؿ عأيعادِّخػػ رعالرػػ ؿ،عطييعػػةعتػػ عيعػػضعأنػػياععا علحييانػػ تعالدنيعػػةقيلػػو:ع"ال رػػيُّ

عأثرعلوعت عالحييان تعالرر قيةعغيرعاُنت ف...عييم حػؽعي لح مػةع ك لنرؿعيالنحؿ،عّي
الرحقرقةعح مةعالعػ مزيفعمتػرً علػفعاّر ػزاؽعتػ عالػيْدعالريػ ْةعيمػيرعالطييعػةعأيع

عميرعاّت يداد".
ن حػػب التميػػؾ هػػك مػػف مظػػنهر غروػػزة ال خػػنء التػػا  يخرػػن ار ىػػ حن د دػػا اس ىػػنف

لو تيوػػد أو ػػذ هػػذا المػػنؿ مػػف ك ػػد حػػسؿ أـ مػػف ك ػػد حػػراـل كا د ػػنر هػػك  تو ػػ  لرػػذا 
أحتػػنـ اػػردو  دقوخػػ  لت ظػػوـ إدارة المػػنؿل كحػػـر ت ػػزا  -ىػػ حن د–الحػػبل كقػػد اػػرع ار 
ل دػػذـ التػػكات ا لا ىػػنف ديػػل ا د ػػنر ووػػح إف -ديػػل الػػرا ح–كلػػك أ ر ػػت زتنتػػد 
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لحن   تاراء دار أك غوػر ذلػؾ دو ػكز اػردن ك  تنف هذا ا د نر ليت زل أمن إف تنف 
حرج دودل دط ل اس ىنف كدطرتػد أ ػد وحػب ا د ػنر ىػكاء أتػنف محتن ػن لرػذا ا د ػنر 

 أـ  .
 

قيلو:ع"يالررادعي ّن ظ ـعالع ـ،عرعيشػةعاّشػ راؾعالعرػير عال ػ عأتتػي عاُنميػؿع
قػيةعإلػلعالفعػؿ،عي خعيعوعلشرعاٍرياؿعلمرت كيف،عيلكف علـعيكدعيخرجعذلػؾعرػفعال

عنظ ـ،عيلكػف علػـع ػدـعأيضػً عأكثػرعرػفعقػرٍفع ِـّ عأحدثعاُتْـعُتنرةعاّش راؾعلملعأ  ـر ث
ع ياحدعك فعتيوعالرتمريفعّعيمديفعرفعيػدتعيفعليػـعالعػدق تعيالكّفػ رات،عيذلػؾعأفر

أتتػػػتعحكيرػػػةعأرتػػػ قراطيةعالرينػػػل،عديرقراطيػػػةعع-كرػػػ عتػػػيؽعيي نػػػوع-اُتػػػْريةع
عاُدارة،عتيضعتعلم عالر ؿعىػيعقيرػةعاٍلرػ ؿ،عّي يشرعق نينً عرؤتتً علملعق لدة:عإفر

عيم ر عت عيدعاٍغني ءعإّعيأنياععرفعالَيَميةعيالخداع".
تسـ التكات ا دا هذا ال خرة دود مغنلطنت ددودة تغورا! ديوس اس  وؿ هك مف 

يو نل أىس ا اتراؾ اللمكمال  ؿ ى خد  ذلؾ اك  ونء الذوف م رـ مف قوص ار د
كم رـ مف لـ وخوصل دنك  ونء هـ قندة ال نس دا زمن رـل كقوص داكد كوكىؼ 
كىيومنف ئديورـ الىسـع كاضح  دا الحتـ الراود الذم ورضا ارل كم د إدارة المنؿ 

  اتؿ دندؿ.
كأمن تسـ التكات ا دف اسىسـ د نطل مف  رتوفل اككلل: وظرر أف اسىسـ 

ل دا الخرف اككؿل كهك  طأ ت ورل دتتب ال خد كأحتنـ لـ ولنلج أمكر ال نس ىك 
المحنتـ تارد  أف  سد المىيموف حتمت  نسىسـ لخركفل ك ظمت أمرهـ كم رن 
لل زمف هدـ  المنلو  أدؽ ت ظوـل م ذ  لث  ال  ا محمد ئويل ار ديود ك لدع كا 

و : كها ـ ديل ود المىتلمروف. كالثن ُِْٗال سد  اسىسمو  اللثمن و  دنـ 
التنرث ! أ د وىما حتـ اسىسـ  أ د حتكم  أرىتخراطو  الم  لل دومخراطو  اسدارة! 
دنكرىتخراطو  ها حتـ أاراؼ ال نس كك كهرـل كدا الغنلب وتكف  نلكراث ل كهك 
 ظنـ أكر ا  ارم ك  ومت لاىسـ  وي ل كالدومخراطو  ها تذلؾ   تمت لاىسـ 

 ىن خن.  تكا دل كتمن ذتر لالب دف طروؽ   وي  تك رن حتـ الالب  ن
كلوس تمن ذتر التكات ا دا أف المنؿ هك ئقوم ع اكدمنؿل  ؿ هك ئثمفع كلوس 
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قوم ل كالخوم  تحددهن حن   الم تمل ليىيل  أك اللمؿل كها ت تيؼ مف م تمل 
 آل ر.

درػػك أمػػن  تنمػػد لي خػػرة دػػا أف المػػنؿ   و تمػػل  وػػد اكغ وػػنء إ   نلغي ػػ  كال ػػداع! 
تسـ د وبل دتـ مف اكغ ونء ممػف ىػمل ن  رػـ دػا المنضػا أك رأو ػنهـ دػا الحنضػر 
قػػد ميتػػكا اكمػػكاؿ الت ػػرل ك طروػػؽ ماػػركع تنلت ػػنرة كالوػػ ند  كغورهمػػنل دنسىػػسـ   
وحد مػف الثػركة  ػؿ وػ ظـ امتسترػنل ك  وختوػر الغ ػل ديػل المىػيموف دخػطل  ػؿ وتلػدل 

تػػػكا أمػػػػكالرـ  طػػػرؽ ماػػػػركد . دتػػػسـ التػػػػكات ا ذلػػػؾ إلػػػل غوػػػػرهـل ك لضػػػرـ تػػػػذلؾ مي
 و نلؼ الكاقل.

 
ـٌعرػػفعرػػ ؿعيُيػػرّدعلمػػلعالفقػػراء ع قيلػػو:ع"ت لعدالػػةعالرطمقػػةع ق ضػػ عأفعيؤخػػذعقتػػ
عيرػػيتعالنشػػ طعلمعرػػؿ.عيىػػذهعالق لػػدةعي رّنػػلعرػػ عىػػيعرػػفع يحيػػثعيحعػػؿعال عػػديؿعّي

رػنيـعرن ظرػةعنيلي عأغمبعالع لـعالر ردفعاُترنم ،عي تػعلعيراءىػ عاًفعمرعيػ تع
نػػةعرػػفعرْيػػيفعكثيػػرة.عيىػػذهعالمرعيػػ تع قعػػدعحعػػيؿعال تػػ ييعأي ال قػػ ربعتػػ ععركير

الحقػػيؽعالرع شػػيةعيػػيفعاليشػػر،عي تػػعلعضػػدرعاّتػػ يدادعالرػػ ل ،عت طمػػبعأْفع كػػيفع
اٍراضػػ عياٍرػػْؾعالث ي ػػةعيآّتعالرع رػػؿعالعػػن ليةعالكييػػرةعرشػػ ركةعالشػػييععيػػيفع

عل رةعاٍرة".
ديل التكات ا ه ن؟ إذ  يط  وف اسىسـ كا اتراتو  كم رن هؿ ا تيط اكمر 

الاوكدو ! دنسىسـ مودرا الكحال كا اتراتو  مودرهن اللخؿ ال ارمل كاتنف من 
  وف ا ث وف.

اسىسـ   وحدد الميتو ل كلت د وحدد  كع المميكؾل دوحـر تميؾ المحرمنت 
للنم  كاكمكاؿ المرت ط   رنل دمثس تنل مر كغورهنل كوحـر ديل ال رد تميؾ اكمكاؿ ا

وحـر ديل ال رد تميؾ   نر ال  ط أك ارتنت اىت را د كتترورال كمثؿ ذلؾ وحـر ديل 
ال رد تميؾ د ن   أك طنترة حر و  أك مون لرنل أمن اكاونء غور المحرم  أك غور 

ميتو  أم المتليخ   نكمكاؿ اللنم  دو كز تميترن أك تميؾ مون لرنل ك  و كز تحدود 
درد أك تأموـ منلد  ح   المىنكة أك الخضنء ديل الط خو  تمن دا ا اتراتو ل كف 

ل كو ب تط وخرن تمن تط ؽ الوسة -ى حن د–أحتنـ المنؿ  نءت كاضح  مف ار 
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 درمن قد كردا دا تتنب كرىنل  كاحدة.
ذتػػػػػر دنسىػػػػػسـ   وم ػػػػػل ك ػػػػػكد اكثروػػػػػنءل كالثػػػػػراء   وػػػػػ دم إلػػػػػل ا ىػػػػػت داد تمػػػػػن 

التػػكات ال  لػػـ   وػػ دم إلػػل ا ىػػت داد إف طي ػػؽ اسىػػسـ  وػػكرة وػػحوح ل دنسىػػسـ 
ف ىمح  نلثراء لت د درض الزتنة كالت نراتل كحث ديل الودقنتل كحػـر ا حتتػنرل  كا 

 كحـر   س اكمكاؿل كحـر أتؿ أمكاؿ ال نس  نل نطؿل كحـر الظيـل كهتذا.
 

كمّيػػةع عػػػمحعلِح طػػةعيأحكػػػ ـعك تػػػةعقيلػػو:ع"مػػػ ءتعاُتػػْريةعيقيالػػػدعشػػػرليةع
الشػػؤيفعح ػػلعالمزعيػػةعالشخعػػية،عيأن طػػتع نفيػػذى عي لحكيرػػة،عكرػػ ع طميػػوعأغمػػبع
عىػػذاعالنظػػ ـعالػػذيعمػػ ءعيػػوعاُتػػْـ،ععػػعبعاُمػػراءع مرعيػػ تعاّشػػ راكييف.علمػػلعأفر
عالقػ نيفعالكثيػرعالفػريععي عػذررع فر مدًا،عٍنروعرنيطعيتػيطرةعالكػّؿعيرضػ ءعالنفػيس،عٍي

ظػػوعيتػػيطً ،عييكػػيفعرعررضػػً علم أييػػؿعحتػػبعاٍغػػراض،عيلْخػػ ْؼعتػػ ع طييقػػوعحف
ًْعتػ عالرتػمريف،عتمػـعيركػنيـعإمػراءعشػريع يـعييتػ طةع حتبعاٍىياء،عكر عيقػ عتعػ
ـرع شعريتعرعيـعاٍريرعيطييعةعا ِّت ععالرمؾعياخ ْؼعطيػ ع ع ًْ،عث يأر فعإّعليدًاعقمي

ـعأفعيتػػيقياعرعػػ تعرْيػػيفعرػػفعأمنػػ سعالنػػ س:عاٍرػػـ،عيَتَقػػَدعالرمػػ ؿعالػػذيفعيركػػني
ع."اٍييضعياٍعفر،عيالحضريعياليديي،عيعع عياحدةعقرينً علديدة

دا هذا المكضل وتضح  يون أف التكات ا لـ وتف ديل ديـ  تو و  الحتـ  من 
 أ زؿ ار كتو و  تط وؽ ذلؾ دليونل كلوتكف الرد ديل اتؿ  خنط: 

لوىت ليتلخود  ؿ ليت ووؿ  حىب الحكادث  إف ىل  اكحتنـ دا اسىسـ ها .ُ
الم تي   كاتنف من  وف الت ووؿ كالتلخودل كتأكوؿ ال وكص  حىب اكهكاء كحميرن 
ديل من   تحتمؿل هك  ى ب ضلؼ ال رـ لاىسـ كأحتنمد مف ق ؿ المىيموف 

  نلدر   اككللل كترؾ محنى   الحتنـ التا ها حؽ لرـ ككا ب ديورـ. 
مو  د د تط وخرن   واترط لوحترن أف ترضل  رن ال  كسل اكحتنـ اسىس .ِ

تّْميكؾى ًدومىن  تَّل ويحى دمف   ورضل  رن هك ال نىر قنؿ تلنلل: ئدىسى كىرى ّْؾى  ى ويٍ ًم يكفى حى
نعل ا يّْميكا تىٍىًيومن ويىى ٍوتى كى ن ًممَّن قىضى رى ن ـٍ حى ـٍ ثيَـّ  ى وىً ديكا ًدا أىٍ  يًىًر رى  ىٍو ىري ل ٓٔل ىنء: اى ى

هذا  نل ى   ليمىيموفل كغور المىيموف هـ تذلؾ م نط كف  أحتنـ اسىسـ أوك  
ٍوؿه ًلٍيميٍاًرًتوفى ئ كى -ٔع الًَّذوفى  ى ويٍ تيكفى الزَّتىنةى...ع دويت: ٔكدركدنل قنؿ تلنلل: ئ...كى
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ل كمليكـ أف المارؾ   تخ ؿ م د زتنة ق ؿ اسىسـل ددؿ ديل م نط   الت نر ٕ
 أحتنـ اسىسـ دركدن كأوك ل رضا مف رضا كأدرض مف أدرض. 

ف تنف وحتمؿ ددة ك كا دا الت ىورل دتتلدد  ذلؾ المذاهبل   ول ا  .ّ الدلوؿ كا 
ولك تد  ؿ هك مف ار الليوـ ال  ورل كلرتوس الدكل  ئال يو  ع أف وت  ل أحد هذا 

ا ال يو   الذم  لدا دوت  ل المذاهب لوحتـ  رنل كتترؾ  نقا المذاهب ليتليوـل كقد وأت
 مذه ن   رل كالت  ا  نل ى   لي يو   وتكف  حىب من وراا مف قكة الدلوؿ.

من ذترا التكات ا مف تلذر الحتـ  نسىسـن  ى ب ولك   ارول  المىيموفل  .ْ
كاتىنع ميترـل كد كؿ اك  نس الم تي   الط نتل تحت حتـ اسىسـ كغور ذلؾل 

كالكاقلل دنلارول  ها ارول  ار كهك وليـ  من و زؿل  غور وحوح كو نلؼ ال وكص
كوليـ  من وويح ال يؽ دس ديـ كحد  نلو ل  أديـ  رن مف الون لل كمف وخكؿ غور 

 كاىت دالد  اراتل ال ار كظيمرن. -ى حن د–ذلؾ درك ومرد لزكاؿ حتـ ار 
 -مثس–  اتىنع الميؾ   ول ا اوتن إف تنف الحتـ مط خن  اتؿ دقوؽ دنل سد .ٓ

دا زمف دمر ئرضا ار د دع ديل ىل  ميترن لتف التؿ وارد  لدلرنل كمثؿ ذلؾ 
 الدكؿ الت رل دا زمن  ن وىورهن الدىتكر ك  وم ل ت رهن مف ت  وذ قكا و رن. 

ك كد اك  نس الم تي   هك تذلؾ   و ثر دا ا حطنط الدكلػ  أك رقٌورػنل ك  نوػ  
ديػػل أ ػػد   دضػػؿ للر ػػا ديػػل أد مػػال ك  ك ػػوض دػػا الدكلػػ  اسىػػسمو  التػػا   وػػت 

ديػػل أىػػكد إ   ػػنلتخكلل  ػػؿ ديػػل اللتػػس دخػػد وتػػكف ك ػػكد هػػذا الت ػػكع هػػك مػػف مظػػنهر 
كدسمنت قكة الدكل ل كهك أحد كىنتؿ الددكة لسلتحػنؽ  رػن كا  ضػمنـ إلورػن تػكف هػذا 

 الدكل    وظيـ دورن أحد  ى ب درقد أك لك د أك دو د أك أم  ىب   ر.
 

رهعالعقػػؿ،ع عَغػػْرَيعإذاعك نػػتعالرعيشػػةعاّشػػ راكيةعرػػفعأيػػدععرػػ عي عػػير قيلػػو:ع"ّي
يلكػػف عرػػ عاٍتػػؼعلػػـعييمػػُعاليشػػرعيعػػدعال رّقػػ عرػػ عيكفػػ عل يتػػيعيـعنظػػ ـعال عػػ يفع

عيال ض رفعت عالرعيشةعالع عميةعإللعإدارةعاٍرـعالكييرة".ع
تػا هػا أضػغنث أحػسـن التكات ا ه ن وى ح دا اكحسـ تن اتراتووفل كأدتنرهـ ال

ن كف ار قد  يؽ دػا -تمن أراد م تركهن-ك رن ت نلؼ الكاقل ك  ومتف تط وخرن  حنؿ 
اس ىػػػنف حػػػب التميػػػؾ كالرغ ػػػ  دوػػػدل كال ػػػنس مت ػػػنكتكف دػػػا الػػػذتنء كالخػػػكة كالخػػػدرة ديػػػل 
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تىػػب المػػنؿل كمػػ رـ ال اػػوط الحػػروص كمػػ رـ التىػػكؿ الم ػػذرل دتوػػؼ وتىػػنكل ال ػػنس 
و  ذ منؿ مف ىرر اليونلا كأرهخد اللمؿل لويىػنكل مػل التىػكؿ الػذم     مولنل كتوؼ

ولمػػػؿل كديػػػػل هػػػػذا د تػػػػرة المىػػػػنكة  ػػػػوف ال ػػػنس أمػػػػر   ومتػػػػف تحخوخػػػػد إ  دػػػػا ال وػػػػنؿ 
كاكحػػسـل أمػػن اسىػػسـ دخػػد دػػنلج مىػػأل  ال خػػر كالغ ػػل كأ رػػل الط خوػػ ل ككدػػر الحن ػػنت 

تن لوػ  دكلتػدل أمػن أف و ترػا ال خػر اكىنىو  مف مأتؿ كمي س كمىػتف لتػؿ مػف وحمػؿ 
أ دا كتلوش ال نس تيرػن أغ وػنء أك دػا مىػتكل كاحػد مػف الملواػ ل درػذا اكمػر لػـ كلػف 

 وحدث أ دان   تسؼ ط ول  ال ار تمن أىي  ن.
 

عال ك تػؿععقيلو:ع"يالر أرِّؿ ًّعيػأفر ت علػدـعان ظػ ـعح لػةعالعػ عْتعالكييػرة،عيقنػ عحػ 
عرقػديرعلمرتػألةععيال ض رفعغيرعريتيريفعتػ  اٍرػـعالكييػرة عيليػذاعيكػيفعخيػرعحػؿٍّ

عاّم ر ليةعىيعر عيأ  :
ًّعت عشؤينو،عكأنوعُخِمؽعيحده.ع-عٔ عيكيفعاُنت فعحرًّاعرت ق
ع كيفعالع عمةعرت قمة،عكأني عأرةعيحدى .ع-عٕ
ع كيفعالقريةعأيعالردينةعرت قمةعكأني عق ّرةعياحدةعّعلْقةعلي عيييرى .ع-عٖ
عرنيػػ ع كػيفعع-عٗ القي عػػؿعتػػ عالشػػعبعأيعاٍقػػ ليـعتػػ عالررمكػػةعكأنيػػ عأتػػْؾ عكػػؿ 

عتػػ عذا ػػو،عّعيريطيػػ عيرركػػزعنظ ريػػ عاّم رػػ ل  عيىػػيعالمػػنسعأيعالػػديفعأيع رتػػ قؿ 
الرمػػػؾعغيػػػرعرحػػػضعال مػػػ ذبعالرػػػ ن عرػػػفعاليقػػػيععتػػػ عنظػػػ ـعآخػػػرعّعيْعػػػـعطيػػػ ع ع

ع."حي  ي 
ىتحنؿ تط وخد مف التضنمف كه ن وىتمر حيـ التكات ال كوخرر  تو   ديل من ا

كهذا ال خنط تذلؾ ها  نطت  ك  ومتف تط وخرن  - حىب رأود–كالتىنكم  وف ال نس 
دا الكاقلل إذ توؼ ومتف لا ىنف كاللنتي  كالخر   كالمدو   كالخ وي  أف ولواكا 

 مىتخيوف؟! 
دنس ىنف مرت ط  غورا مف أ  نء   ىد كوحتنج ضركرة أف وا ل حن نتد  .ُ

دودل دمف ىومت د مف إا نع تدو د أك زكا د أك  -ى حن د–التا  يخرن ار كغراتزا 
تميتد أك طلنمد كارا دل كأم قن كف ىو ظـ هذا اسا نع ىوتكف قودا لرذا اس ىنفل 

 كهذا الخكا وف ىتتكف قوكد لرذا الحرو  التا وددك لرن التكات ا!
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نج ضركرة ل ظنـ و ظـ كاللنتي  تنس ىنف ها مرت ط   غورهن مف اللكاتؿل كتحت .ِ
 هذا اللسق ل التا تخـك سا نع الحن نت كالغراتز.

 كالخ وي  مثؿ اللنتي  دا حن ترن ليخ نتؿ اك رل. .ّ
كالخرو  أك المدو   ها مرت ط  ارت نط حتمػا  غورهػن مػف الخػرل كالمػدفل لوتتػكف  .ْ

ن  تػؿ الم تمل الذم هك د ػنرة دػف أدػراد تػر طرـ دسقػنت داتمػ ل تحتػنج ل ظػنـ و ظمرػ
ت نوويرن دػا ا قتوػند كا  تمػنع كالتليػوـل كق ػؿ ذلػؾ  ظػنـ الحتػـ الػذم وحػندظ ديػل 
توػػػنف الم تمػػػلل كوػػػددل د ػػػد أدداتػػػدل كوػػػ ظـ دسقػػػنت أدػػػرادا  خػػػكا وف دقوخػػػ ل ك  وك ػػػد 
ـ مف و ظـ هذا الم تملل لضػمنف  تنسىسـ الذم  نء  د  ور اك نـل مف الحتوـ اللسَّ

ةل د تػػػػرة ا ىػػػػتخسؿ التػػػػا وراهػػػػن التػػػػكات ا لا ىػػػػنف أك اللكاتػػػػؿ ىػػػػلندة الػػػػد ون كاآل ػػػػر 
 كالم نطؽ ها دترة   تكادؽ الارع ك  اللخؿ.

 
قيلػػو:ع"أفعيكػػيفعالرػػ ؿعييمػػوعرشػػريععحػػْؿ عأيعيػػإحرازهعرػػفعيػػذؿعالطييعػػة،عأيع
عي فعػػيموع ي لرع يضػػة،عأيعتػػ عرق يػػؿعلرػػؿ،عأيعتػػ عرق يػػؿعضػػر فعلمػػلعرػػ ع قػػـي

عالشراع عالردنية".
ل كًلػـ لىػـ وػذترهن التػكات ال أهػك  رػؿ -ىػ حن د–راتل المد وػ ! كأوػف اػرول  ار الا

أـ   ػػؿ أـ  ىػػونف؟ كديػػل هػػذا الل ػػنرة وظرػػر أف مػػرادا دػػا الىػػطر الىػػن ؽ مػػف هػػذا 
ذا تػنف ذلػؾ تػذلؾ وي اػل  الخكؿ  ي ظ ئحسؿع: أم أ د لـ وأت  طروػؽ غوػر قػن ك ا! كا 

منلػد  لػرؽ   و ػد دػف طروػؽ أم دمػؿ هػك  أف وتكف مراد التكات ا أف تىػب اس ىػنف
ل تنللمؿ دا مو ل  مر تمن ورل ذلؾ الليمن ووف!  حسؿل حتل كلك تنف  لمؿ محـر

 
ًْع-قيلو:ع"تيذهعإيرلندةع قدعحر ى عألؼعرت يّدعر ل عرفعاُنكميز،علي ر عياعع-رث

يةعيثمث عأيعثْثةعأري ععثرراتعأ ع بعلشرةعرْييفعرفعاليشرعالذيفعُخِمقياعرفع رع
عإيرلندة".

ًيخكا مف تر   إورل دة" "ل هذا مف اكدتنر كالالنرات الكط و   م ركمرن الذوف  ي
يخكا م دل كهذا التسـ  ل كالتا ت ىب اكا نص إلل تراب كط رـ كأ رـ  ي المحـر
و نلؼ من  نء دا ال وكص مف أف ال نس تيرـ ور لكف دا  ى رـ إلل  داـ كحكاءل 
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 تراب كط د!كلـ و يؽ تؿ أحد م رـ مف 
كالكطف  م ركمد اليغكم هك المتنف الذم ولوش دود اس ىنفل قنؿ ال يوؿ: 
يُّدي. كأكطنفي اكغ نـ: مىرا ضيرن التا تأكم إلورنل كويخنؿ:  : مىٍكًطفي اس ىنف كمىحى طىفي الكى

: تؿٌ  ـي  رن... كالمىٍكًطفي سِّ كمىٍىتى نن ويًخو متنف  أىٍكطىفى دسفه أرضى تذال أم: اٌت ذهن مىحى
 . عُئقنـ  د اس ىنفي كمرو 

كتػؿ إ ىػػنف وحػػب المتػػنف الػذم كلػػد كدػػنش دوػػد ك  حػرج دػػا ذلػػؾل لتػػف أف و لػػؿ 
الكطف ى ب لت روػؽ ال ػنس كظرػكر ال زادػنت كالحػركب  وػ رـ  حىػب الػركا ط الكط وػ  
درذا الػذم وحرمػد اسىػسـ ك  نوػ  إف تن ػت الحػركب  ػوف المىػيموفل تحػرب اللػراؽ 

وراف   كغورهن. ُٖٖٗ-َُٖٗكا 
 

قيلو:ع"يكـعرفعاليشرعت عأيري عالر ردنة،عيخعيعً عت علندرةعييػ ريس،عّعيمػدع
أحدىـعأرضً عين ـعلميي عر رددًا،عيؿعين ريفعت عالطيقةعالتفملعرفعاليييت عحيثعّع
ين ـعاليقر،عيىـعق لديفععفيتً عيع رػديفعيعػديرىـعلمػلعحيػ ٍؿعرػفعرتػدعرنعػييةع

عًةعييترة".أتقيةعي مييفعلميي عيرن
هػػػذا تيػػػد  ىػػػ ب ضػػػسلرـ دػػػف طروػػػؽ الحػػػؽ الػػػذم أرادا ارل إذ تػػػن كا دػػػا الىػػػن ؽ 
تحػػت ظيػػـ الت وىػػ  كالميػػكؾل ثػػـ  لػػد ثػػكراترـ الطكويػػ  اهتػػدكا ليرأىػػمنلو  التػػا اوػػطيل 

الم تمػػػػل دتروػػػػن كاقتوػػػػندون ديػػػػل مىػػػػتكل ال ػػػػنس   ػػػػنر دىػػػػندهن ديػػػػل مىػػػػتكل ال ػػػػرد ك 
رة مػػف ط خوػػ  ت ػػرلل إذ  ليػػت أ ػػد ووػػؿ  حػػنؿ كا تمندوػػنل كمػػن وػػ لتد هػػذا الحضػػن

 أكا ا مف الذهب كال ض ل ك لػض اللػكاـ و حػث دػا مت ػنت  كا لض اكغ ونء أف وأتي
ال  نوػػنت دػػف لخمػػ  طلػػنـ وىػػد  رػػن رمخػػدل ك  حػػكؿ ك  قػػكة إ   ػػنر الليػػا اللظػػوـل قػػنؿ 

لىٍك أىفَّ أىٍهؿى اٍلخيرىل  مى يكا كىاتَّخىٍكا لى ىتىحٍ  لىًتػٍف تلنلل: ئكى نًء كىاٍكىٍرًض كى ـٍ  ىرىتىنتو ًمفى الىَّمى يىٍوًر  ىن دى
ع اكدراؼ  ن تىن يكا وىٍتًى يكفى ـٍ ً مى ٍذ ىنهي  .ٔٗتىذَّ يكا دىأى ى

 

                                                 

 نب الثسثا الملتؿ مف الطنءل  نب الطنء كال كف ك ئكا مءع ملرمن ط ف و ظر اللوفل    (ُ)
 .ْٓٓ/ٕك...ل 
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ع

قيلو:ع"يحكيرةعالعيفعالرخ ّمةعالنظ ـعت عنظرعالر ردنيف،عّع ميػزعقيانينيػ عأفع
 مػػػ يزعالعشػػػريفعير مػػػؾعالّشػػػخصعالياحػػػدعأكثػػػرعرػػػفعرقػػػدارعرعػػػيفعرػػػفعاٍرضعّعي

-كيمير رًاعرريعً ع...عيريتػي عالرتػ يّدةعالق تػيةعتػ عُلػرؼعأكثػرعاٍيرييػيفعيضػعتع
ي يػػ عالييلينيػػةعاليرييػػةعق نينػػً عأشػػيوعيقػػ نيفعالعػػيف،عيزادتعلميػػوعأنريػػ عع-أخيػػراًع لّي

ع ػأذفعلفػٍْحعأفعيتػ ديفعأكثػرعرػفع رنعتعتر ععدلػيىعديػٍفعرتػّمؿعلمػلعتػْح،عّي
قييػؿععيحكير تعالّشرؽعإذاعلـع ت درؾعاٍررعت ض عق نينً عرػفعنحيعخرتر عةعترنؾ.

قػػ نيفعريتػػي ،ع عػػيحعاٍراضػػ عالزراليػػةعيعػػدعخرتػػيفعل رػػً عأيعقػػرفعلمػػلعاٍكثػػرع
كإيرلندةعاُنكميزيةعالرتكينة،عال  عيمدتعلي عتػ عرػدىعثْثػةعقػريفعشخعػً عياحػدًاع

عا لشرؽعرير عّعيمدعتػ عح يؿعأفعيرحري عتمـعُيفمح عيألن عيوعغْدت يف،علملعأفر
عثْثيفعقرنً عرفعيم رسعلوعالررحرة".

دػػػا مىػػػأل  تميػػػؾ اكرض ويظرػػػر التػػػكات ا إد ن ػػػد  ن اػػػتراتو  التػػػا دػػػا الوػػػوف 
كركىػػػػونل كذمػػػػد لألكر وػػػػوفل كوطيػػػػب التػػػػكات ا مػػػػف حتكمػػػػنت الاػػػػرؽ اليحػػػػنؽ  أكر ػػػػن 

لػألرض. كالووف دا ت ر ترمػن مػف  لػؿ اكرض لتػؿ ال ػنسل كتحدوػد مىػنح  التميػؾ 
كالىػػ اؿ هػػك لمػػنذا لػػـ وػػذتر التػػكات ا أحتػػنـ اكراضػػا دػػا اسىػػسـ كتوػػؼ أ ػػد  ظمرػػن 
أدضػػػؿ ت ظػػػوـل مػػػف حوػػػث أحتػػػنـ اكرض ال را وػػػ  كاللاػػػرو  كاكراضػػػا التػػػا دتحػػػت 
ويحنل كحرم  إ ػنرة اكرضل كلػوس لمحت ػر أرض حػؽ دورػن  لػد ثػسث ىػ وف إف لػـ 

ًضػاى اليَّػدي وزردرن دت  ذ م د لتلطػل مػف وزردرػنل دىػف  ػنًرث رى ؿ  ػف اٍلحى ػنًرث  ػف  ًػسى اٍلحى
يَّـ ى أقطلػد اللخوػؽ أ مػلل دىيىمَّػن تىػنفى دمػر  ػف  ىى يىٍوًد كى يَّل اليَّدي دى دىٍ د: " أىف رىىيكؿ ار وى

ؿ:  : »اٍل طنب قىنؿى ًل سى يَّـ لػـ وخطلػؾ ًإ َّ لتلمػؿ! قىػنؿى ىى يىٍوًد كى يَّل اليَّدي دى ًإف رىىيكؿ ار وى
كغور ذلػؾ مػف ركاوػنت. درػؿ أف تػؿ هػذا ل عُئ«ل دمر  ف اٍل طنب لي َّنس اللخوؽدأقط

 اكحتنـ   تت ا ل ذهب إلل ركىون كالووف د تليـ م رـ اكحتنـ؟!
                                                 

المحرر دا الحدوثل الم لؼ : امس الدوف محمد  ف أحمد  ف د د الرندم الح  يا    (ُ)
هػعل المحخؽ : د. وكىؼ د د الرحمف المردايال محمد ىيوـ إ راهوـ ىمنرةل ْْٕئالمتكدل : 

 -هػ ُُِْل  نف /  وركتل الط ل  : الثنلث  ل  -ل ال نار : دار الملرد   منؿ حمدم الذه ا
 .َٖٓ رقـ  ّْٕ/ُـل تتنب الزتنة  نب زتنة الملدف كالرتنز َََِ
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قيلو:ع"يالشرطعالث لثعلميازعال ّريؿ،عىي:عأّعي م يزعالرػ ؿعقػدرعالح مػةعيكثيػر،ع

عٍفعإتراطعالثريةعريمكةعلَخْؽعالحريػدةعتػ عاُنتػ  ف،عيىػذاعرعنػلعاًيػة:ع}كػْعإفر
اُنتػػػػ فعليطيػػػػل*أفعرآهعاتػػػػ ينل{،عيالشػػػػراع عالتػػػػر ييةعكمُّيػػػػ ،عيكػػػػذلؾعالحكرػػػػةع
عالريػػ :ع اٍخْقيػػةعيالعررانيػػةعحرررػػتعالريػػ  ععػػي نًةعٍخػػْؽعالرػػراييفعرػػفعالفتػػ د،عٍفر

عىيعكتبعيديفعرق يؿعر دي عتفيوعرعنلعاليعب،عييديفعلرؿ...".
اراتل الىمنكو  تيُّرنل كتذلؾ الحتم  اك سقو  كاللمرا و   داو  إف قكلد: "كال

حرَّمت الر ن"   ووح أف وخكؿ  د مىيـ ولرؼ دظم  اسىسـ كاردد ديل اكدونفل 
 دتنف اكحرل  د أف وذتر  وكص اسىسـ الوروح  دا تحروـ الر نل كوتت ا  رن.

لحراـل دنسىسـ لـ كدا هذا ال خرة أوضن  رل أف التكات ا  يط  وف الحسؿ كا
وحدد الميتو  أ دا من دامت  اركطرن مف إ راج ليزتنة كددـ الت ز كددـ ا حتتنر 
كغور ذلؾ مف المحرمنتل كلوس ارطن أف اسدراط دا الثركة مريت  لأل سؽ 
الحمودةل دخد تنف  لض اك  ونء ميكتن كأغ ونءل كتنف مف الوحن   كغورهـ مف وميؾ 

 تلثمنف  ف د نف ئرضا ار د دع.  -ى حن د-د إ  قر ن مف ار التثور كلـ وزدا منل
ل ك  ووػػح ر ػػط تثػػرة المػػنؿ  نلر ػػنل ديػػوس تػػؿ مػػف تثػػر منلػػد درػػك  كأمػػن الر ػػن دمحػػـر
مرا ا! كتحروـ الر ن   وليؿل درك مف الحتوـ ال  ورل كمن ارحد التكات ا مػف أضػرار 

 الر ن هك  لض مف  ثنرهن.
 

ييفعييعػػضعاّق عػػ دييفعرػػفعأنعػػ رعاّتػػ يدادعتػػ عأرػػرعقيلػػو:ع"يقػػدعنظػػرعالرػػ لّع
ًّ:عٍمػػؿعقيػػ ـعالرعػػ رْتع عالرع ػػدؿعرنػػوعنػػ ت ،عيػػؿعّعيػػدرعرنػػو.عأي يػػ ،عتقػػ ليا:عإفر الرِّ
عالنقػػػيدعالريمػػػيدةعّع كفػػػ علم ػػػدايؿ،عتكيػػػؼعإذاعأرتػػػؾع الكييػػػرة،عيث نيػػػً :عٍمػػػؿعأفر

عكث يػػريفعرػػفعالر رػػيليفعّعيعرتػػيفعالرك نػػزيفعقتػػرً عرنيػػ عأيضػػً ؟!عيث لثػػً :عٍمػػؿعأفر
عكثيػػرًاعرػػفعالعػػ رتيفعييػػ عّعيمػػديفع طراعػػؽعاّتػػ ري حعأيعّعيقػػدريفعلمييػػ ،عكرػػ عأفر

عشػػرك ءعلنػػ ف.عتيػػذاعالنظػػر عػػحيحعرػػفعيمػػوعإنرػػ ءعثػػرياتعيعػػضععرؤيسعأرػػياؿعّي
عضػػررع اٍتػػراد.عأرػػ عالتي تػػييفعاّشػػ راكييعالريػػ دئعياٍخْقيػػيف،عتينظػػريفعإلػػلعأفر

ٍتراديةعت عمرييرعاٍرـعأكيرعرفعنفعي .عٍني ع ركِّػفعاّتػ يدادعالػداخم ،عالثرياتعا
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ت معػػؿعالنػػ سععػػنفيف:علييػػدًاعيأتػػي دًا،عي قػػّييعاّتػػ يدادعالخػػ رم ،عت تػػيِّؿعلَرػػـع
ال  ع ينلعيين ءعأترادى عال عّديعلمػلعحريػةعاتػ قْؿعاٍرػـعالضػعيفة.عيىػذهعرق عػدع

ي ع حريرً عريمرظً ".ت تدةعت عنظرعالحكرةعيالعدالة عيلذل عؾعيق ض ع حريـعالرِّ
دػػا هػػذا ال خػػرة وظرػػر تػػـ هػػك الضػػلؼ ال تػػرم كدخػػداف الثخػػ   أحتػػنـ اسىػػسـ الػػذم 
كوؿ إلود التكات ا كمف ديل انتيتد؟ دحتػـ الر ػن   وي ظػر إلوػد  حىػب رأم المػآلووف 

اػػػتراتووف كا قتوػػػندووف الػػػذوف أ ػػػنحكا الر ػػػنل ك  و ظػػػر إلػػػل م ػػػل الر ػػػن  حىػػػب رأم ا 
كاك سقووف! دحتـ الر ن هك حتـ ار ك   داؿل كالم ركض  أم مىيـ أف وىيـ تىػيومن 

ل   أف ولخّْػػب ديػػل قػػكؿ المػػآلووف  خكلػػد: -ىػػ حن د–تػػنمس ظػػنهرا ك نط ػػن كحتػػنـ ار 
"!ل كتر وحػػػد لم ػػػل الر ػػػن درػػػذا ال ظػػػر وػػػحوح مػػػف ك ػػػد إ مػػػنء ثػػػركات  لػػػض اكدػػػراد"

اػػػػتراتووف دكف ذتػػػػر لاىػػػػسـ الػػػػذم ىػػػػ خرـ  ػػػػذلؾ أمػػػػر  ػػػػنطل كدنتدتػػػػد ديػػػػل رأم ا 
 كم  ؿل ك  و كز أ دا أف وظرر هتذا دا تسـ المىيـ.

 
عالحكير تع عأى ل  علند عكثيرًا عيخؼُّ عالقييح، عالطر  عيىي ؿ، ع"ِحْرصعال ريُّ قيلو:
عاٍرـع عكأكثر عاٍى ل ، علمل عرنيميً  عاٍخْؽ عتت د عيكف علـ عر  عالرن ظرة الع دلة

عنتيةعالر ردِّن عت  ؿ عال ريُّ عإلل عالريؿ عت  عيزيد عاٍخْؽ عتت د عٍفر عليدن   عت  ة
عالع دلةعلتيٌرع عالحكيرة عت عليد عالط عمة عالثرية ع حعيؿ عيلكفر عاُتراتية، الح مة
مدًا،عيقدعّعي أ لعإّعرفعطريؽعالرراي ةعر عاٍرـعالرنحّطة،عأيعال م رةعالكييرةعال  ع

عت  عاّت عر ر عأي عاح ك ر، عنيع عىذهععتيي  عأفر علمل عالرخ طرات، عر  عاليعيدة اليْد
الععييةع كيفعرقرينةعيمّذةعلظيرةعرفعنيععلّذةعرفعيأكؿعر عطيخ،عأيعيتكفعر ع

ععينل".
حخوخ  أ ا لك أردت الت ووؿ دا الرد ديل تؿ أمر لطنؿ المخنـل كلوتكف الرد 

 ديل هذا ال خرة  اتؿ  خنط:
ل كد نرة الحتكمنت ليدق  و ب أف وخنؿ: إف ه نؾ طمل ماركع كط .ُ مل محـر

 -ى حن د–اللندل  ها د نرة غنمض ل د حف المىيمكف    رل اللدؿ إ   أحتنـ ار 
 إذ   و ضل اللدؿ لحتـ اكهكاءل كا   دمن وراا زود دد ل قد وراا دمرك ظيمن.

دىند أ سؽ اكهنلا دا الغنلب ت ل لمن وط ؽ ديورن مف قكا وفل د ا دور  .ِ
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ة كدور دمر  ف د د اللزوز ئرحمد ارع تثرت ال ضوي  كىند الكرعل ال سد  الرااد
  سؼ دور الرأىمنلو  ال  لو  ك  نو  دا أكر نل التا ت تار دورن المحرمنتل 

 كت در دورن الل  ل لذلؾ قنلكا: ال نس ديل دوف ميوترـ.
قكلد: "تحووؿ الثركة الطنتي  دا درد الحتكم  اللندل  دىوره  دانل كقد    .ّ

وتأتل إ  مف طروؽ المرا نة مل اكمـ الم حٌط ل أك..."ل هذا التسـ   ووحل درؿ أف 
دا قركف تط وؽ اسىسـ لـ وك د أغ ونء؟ ألـ و رز دثمنف ئرضا ار د دع  وش 
اللىرة  ثسثمت   لور  أتىوترن مل ألؼ دو نر ذه ن؟ كهؿ أف التكات ا لـ ولرؼ أف 

د الثركات كالغ ل  من ويرضا ارل أىفَّ رىىيكؿى اليًَّد تط وؽ اسىسـ  اتؿ وحوح ويك ً 
تىنفى  ٍوًف وىٍأًتا ً ً ٍزوىًترىنل كى رَّاًح ًإلىل ال ىٍحرى يَّـى  ىلىثى أى ىن دي ىٍودىةى ٍ فى ال ى ىى يىٍوًد كى يَّل اري دى وى

وٍ  نلىحى أىٍهؿى ال ىٍحرى يَّـى هيكى وى ىى يىٍوًد كى يَّل اري دى ـي اللىسىءى ٍ فى رىىيكؿي اليًَّد وى يىٍوًر ًفل كىأىمَّرى دى
نري ً خيديكـً أىً ا دي ىٍودىةىل  ٍوًفل دىىىًملىًت اكىٍ وى ـى أى يك دي ىٍودىةى ً مىنؿو ًمفى ال ىٍحرى ل دىخىًد ًماّْ ٍضرى الحى

يَّل ً رً  ل دىيىمَّن وى يَّـى ىى يىٍوًد كى يَّل اري دى ٍ ًح مىلى ال ًَّ اّْ وى سىةى الوُّ ل دىكىادىٍت وى رىؼى ـي ال ىٍ رى اٍ وى
 : قىنؿى ل كى ـٍ يَّـى ًحوفى رى هي ىى يىٍوًد كى يَّل اري دى ـى رىىيكؿي اليًَّد وى ـٍ قىٍد »دىتىلىرَّضيكا لىديل دىتى ىىَّ أىظي ُّتي

؟ نءى ً اىٍاءو : «ىىًمٍلتيـٍ أىفَّ أى ىن دي ىٍودىةى قىٍد  ى ٍؿ وىن رىىيكؿى اليًَّدل قىنؿى كا دىأىٍ ًاري »ل قىنليكا: أى ى
ـٍ أىٍف ٕٗ]ص: يىٍوتي اىل دى لىًتٍف أى ى ل كى ـٍ يىٍوتي ل دىكىاليًَّد  ى ال ىٍخرى أىٍ اىل دى ـٍ تي ن وىىيرُّ ييكا مى [ كىأىمّْ

تيٍرًيتىتيـٍ  ن تى ىندىىيكهىن كى ل دىتى ىندىىيكهىن تىمى ـٍ يىل مىٍف تىنفى قىٍ يىتي ن  يًىطىٍت دى ـي الدٍُّ وىن تىمى يىٍوتي  تيٍ ىىطى دى
ن أىٍهيى  ل دنل  ا ئويل ار ديود ك لدع و  ر المىيموف أف الد ون ىت تح عُئ«تىٍتريـٍ تىمى

ديورـن ك ؿ تط وؽ اسىسـل كوذترهـ أف ار كأمرا هك أدضؿ مف م ندى  الد ون 
 كميذاترن  و رـل كمن وكلد ذلؾ مف دداء.
إ   طرؽ الحراـ التا  -ديل رأم التكات ا–كلمنذا   تحوؿ الثركة الت ورة 

رهن تنلر ن كا حتتنر كا ىتلمنر؟ ثـ أ  وك د اكغ ونء  دا مف الذوف تى رـ دا ذت
 الحسؿ حتل دا زمن  ن؟

أمػػن ذتػػرا دػػف اليػػذة دػػا طػػرؽ الر ػػنل كا حتتػػنرل كا ىػػتلمنرل درػػا تتػػكف د ػػد  .ْ
 ال ىنؽ كال  نر مف ال نسل ك  والر الونلحكف  رذا اليذة!

                                                 

 .ُّٖٓ رقـ  ٔٗ/ْركاا ال  نرمل تتنب ال زو ل  نب ال زو  كالمكادد  مل أهؿ الحرب    (ُ)
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عثػػريةع يعػػضعاٍتػػرادعتػػ عالحكيرػػ تعالع دلػػةعأضػػّرعقيلػػو:ع"يقػػدعذكػػرعالرػػدققيفعأفر
عاٍغني ءعت عاٍيللعيعرتيفعقّي يـعالر ليػةع كثيرًاعرني عت عالحكير تعالرت يدرة عٍفر
تػػػ عإتتػػػ دعأخػػػْؽعالنػػػ سعيّاخػػػْؿعالرتػػػ ياةعيّايمػػػ دعاّتػػػ يداد،عأّرػػػ عاٍغنيػػػ ءعتػػػ ع

منػ س،عي عييضػً عالحكير تعالرت يّدةعتيعرتيفعثري يـعت عاٍيريػةعيال عػ ظـعإرى يػً عل
علمّتف لةعالرنعّيةعلمييـعي ل ي ل عالي طؿ،عييترتيفعاٍرياؿعت عالفتؽعيالفمير".

 ػػنللتس دخػػد تتػػكف اكمػػكاؿ موػػدر  وػػر دػػا الدكلػػ  اللندلػػ  تنل سدػػ  الرااػػدةل ثػػـ 
لمػػنذا وي ظػػر ليمػػنؿ ديػػل أ ػػد كىػػوي  لي ىػػند أك اسدىػػند تمػػن هػػا  ظػػرة التػػكات ا؟! درػػذا 

رة اسىسـ لدل دنلمنؿ تغورا مف اكاونءل ومتػف أف وىػتلميد اس ىػنف ال ظرة ت نلؼ  ظ
دػػا ال وػػر كومتػػف أف وىػػتلميد دػػا الاػػرل لػػذا ذتَّػػر اسىػػسـ المىػػيموف  ػػأف وىػػػتلميكا 
أمػكالرـ دػػا ال وػػر دػػا  وػكص دػػدةل كذتَّػػر اسىػػسـ   ضػؿ المػػنؿ الوػػنلحل مػػف ذلػػؾ 

 : ٍمػًرك ٍ ػًف اٍللىػنًص قىػنؿى ػيَّـى  -ثى ًإلىػاَّ رىىيػكؿي اليَّػًد  ىلىػ»من ركم دىٍف دى ىى يىٍوػًد كى ػيَّل اليَّػدي دى وى
ػػلَّدى  - ػػأي دىوى ضَّ : دىأىتىٍوتيػػديل كىهيػػكى وىتىكى َـّ اٍتًت ًػػا ". قىػػنؿى ل ثيػػ ؾى حى ًىػػسى ل كى يىٍوػػؾى ًثوىن ىػػؾى ػػٍذ دى : "  ي دىخىػػنؿى

: " ًإ ّْػا أيًروػدي أىٍف أىٍ لىثىػؾى  َـّ طىٍأطىػأىاي دىخىػنؿى ل ثيػ ػرى ل  ًداَّ اٍل ىوى ويغى ّْميػؾى ػيّْميؾى اليَّػدي كى ػٍوشو دىويىى يىػل  ى دى
ػػػن أىٍىػػػيىٍمتي ًمػػػٍف أىٍ ػػػًؿ  ىيػػػكؿى اليَّػػػًدل مى : وىػػػن رى ػػػنًلحى ن ". دىخيٍيػػػتي ػػػنًؿ رىٍغ ىػػػ ن وى ػػػبي لىػػػؾى ًمػػػفى اٍلمى كىأىٍرغى

ىيػكًؿ اليَّػدً  ػلى رى ل كىأىٍف أىتيػكفى مى ـً ٍىسى لىًت ّْا أىٍىيىٍمتي رىٍغ ى ن ًدا اٍسً نًؿل كى يىٍوػًد  - اٍلمى ػيَّل اليَّػدي دى وى
يَّـى  ىى نًلحً -كى نًلًح ًلٍيمىٍرًء الوَّ نًؿ الوَّ كل  ىًلمَّن ً نٍلمى : " وىن دىٍمري  . عُئ«. دىخىنؿى
 

عظيػيرعأثػرهع قيلو:ع"ِحْفُظعالر ؿعت عليدعاُدارةعالرت يّدةعأعػعبعرػفعكتػيو عٍفر
اّت يدادعُخف ءععلملعع حيوعرمميةعٍنياععاليْءعلميو،عيلذلؾعُيضطرعالن سعزرف

عحفػظعدرىػـعرػفع ٍُتػراءعأفر نعرةعاهللعيالّ ظ ىرعي لفقرعيالف قة،عيليػذاعيردعتػ عأرثػ ؿعا
عالع قػؿعرػفعيخفػ عذىيػوعيذى يػوعيرذىيػو،ع الذىبعيح  جعإللعقنطػ رعرػفعالعقػؿ،عيأفر

عأتعدعالن سعالععميؾعالذيعّعيعرؼعالحّك ـ عيعرتينو".عيأفر عّي
 تسمد وحوح كلد كاقل.

 
                                                 

كىااي أى يك وىٍليىل ً  ى    (ُ) ًحوًح. م مل الزكاتد قنؿ الروثما: رى نؿي الوَّ نؿي أىٍحمىدىل كىأىً ا وىٍليىل ًر ى ٍحًكًال كىًر ى
 .ِِْٔ رقـ  ْٔ/ْكم  ل ال كاتدل تتنب ال وكعل  نب ات نذ المنؿل 
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ًْعرضػ ءعالرتػ يدِّعلػنيـعقيع لو:ع"يقدعييمُعتت دعاٍخْؽعت عالفقراءعأفعيتّرىـعتع
عيمٍوعك فعرض ؤه عع."يأيِّ

تسمػػػد قػػػد وتػػػكف وػػػحوحنل كلت ػػػد لػػػوس ديػػػل اسطػػػسؽل دتيمػػػن ازداد الظيػػػـ كدػػػـ 
ال خػػػرل ازدادت  خمػػػ  ال ػػػنس ك  نوػػػ  ال خػػػراءل كأدل ذلػػػؾ إلػػػل ظرػػػكر ددػػػكات التغووػػػر 

 نف من وىت وب ال نس لرن دا درد الظيـ كا ىت داد.الم تي  ل كالتا ىرد
 

ريفعأتػػْتيـعتػػ عقػػيليـ،علػػيسعالفقػػراءع قيلػػو:ع"يقػػدعخػػ لؼعاٍخْقيػػيفعالر ػػأخِّ
عيعيب،عتق ليا:عالفقرعأييعالرع عب عٍنوعرف قٌرعلميير،عيالين ءعات ين ٌءعلفعالّن س".

لػػػػوس ديػػػػل  تػػػػسـ التػػػػكات ا ه ػػػػن دػػػػا كوػػػػؼ الغ ػػػػل كال خػػػػرل كاكغ وػػػػنء كال خػػػػراء
–اسطسؽل ك  و ط ؽ ديل تؿ غ ا ك  ديل تؿ دخورل دنلغ ل كال خر ا ػتسء مػف ار 

تمػػن كردت  ػػذلؾ ال وػػكصل دخػػد وك ػػد غ وػػن وػػنلحن أك اللتػػسل كمثػػؿ ذلػػؾ  -ىػػ حن د
  نل ى   لي خور.

 

عالرشػكْتعالزرػ فعيالرػ ؿ..عييردعتػ ع عرػ عيحػؿُّ قيلػو:ع"ُيقػ ؿعتػ عرػدحعالرػ ؿ:عإفر
عالينػػ عالشػػ كرعأتضػػؿعرػػفعالفقيػػرععاٍثػػر:عإفرع اليػػدعالعميػػ عخيػػٌرعرػػفعاليػػدعالتػػفمل.عيأفر

ع ع رضعىذهعالق لدةعثريةعالييػيد عٍنيػ عثػريةعغيػرعرػزاحريفعلمييػ ،ع الع ير...عّي
ٍني عتير عيقيلوعألداؤهعتيي :عثريةعرأتر لي عالن ريس،عيرعرتي عالرْى عيالرق ررةع

عيخ مػػيعىػػذاعالقػػيؿعرػػفعال ح رػػؿعلمػػييـعحتػػدًاعررػػفعيالريػػ عياليػػّشعيالرضػػ ري ت،عّي
عين ليفعرن ليـ". عيقدريفعإقداريـعّي

ه ن تأ د ووؼ حنؿ زمن د مف ظركر الرأىمنلو ل كأهمو  رأس المنؿ كتخدومد 
ديل تؿ ااءل تمن وظرر ذلؾ كاضحن دا قكلد: "كقد مضل م د الر نؿ ك نء م د 

وث الارو  ل تغورا ممف ورود أف المنؿ..."ل ثـ وىتارد ديل من ذهب إلود  نكحند
ولضد قكلد  نل وكصل رغـ أ د دنرضرن دا اللدود مف أقكالدل تخكلد: "ًحٍ ظي المنؿ 
دا درد اسدارة المىت ٌدة أولب مف تى دن كفَّ ظركر أثرا ديل ونح د م ي   

 ك كاع ال سء ديود"ل كغور ذلؾ.
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  خكهػن  طػرؽ محرمػدل دإ ػد أمن ردا ديل مف كوؼ ثركة الوركد  أ رـ تىػ كهن أك أ
رد غور وحوحن ك رـ حخن تى كا أغيب ثركاترـ  طرؽ محرم ل ىكاء دػا المنضػا أـ 
دا الحنضرل كىكاء إف تنف  نلر ن أـ  ن حتونؿ أـ  نلمضنر نتل أـ  ت ػنرة المحرمػنت 

 إلل غور ذلؾ.
 

ؿعقيلػػو:ع"ىػػذاعيلمرػػ ؿعالكثيػػرعآتػػ تعلمػػلعالحيػػ ةعالشػػريفةع ر عػػدعرنيػػ عتػػراعصعأىػػ
زؽعر عحفظعالحريةعيالشػرؼعلمػلع الفضيمةعيالكر ؿ،عالذيفعيفضميفعالكف ؼعرفعالرِّ
ار ْؾعديال عال رؼعيالّترؼ،عيينظريفعإللعالر ؿعالزاعػدعلػفعالح مػةعالكر ليػةعأّنػوع
يػػْءعتػػ عيػػْءعتػػ عيػػْء عأيعأّنػػوعيػػٌْءعرػػفعحيػػثعاّت كػػ رعيإنر عػػو،عيأرػػ عالرك فػػ ع

عيعضعاٍرفعلملعدينوعيشرتوعيأخْقو".تيعيشعرطرعنً عرت ريحً عأرينً ع
 لوس اكمر تذلؾ تمن ذتر ن دا مكضل قروب.

 
عاُنتػػ فعّعيكػػيفعحػػرًاع ر رػػً عرػػ علػػـع كػػفعلػػوععػػنعةع قيلػػو:ع"قػػررعاٍخْقيػػيفعأفر
عتيي  عأيعغيػرعرػرؤيسعٍحػد،عٍفعحري ػوعالشخعػيةع كػيفع  يعػةعّر ي طػوع رت قؿ 

عي لرؤت ء".
روػػػػػػػػنت الدومخراطوػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف اكدتػػػػػػػػنر الحروػػػػػػػػ  الا وػػػػػػػػو  هػػػػػػػػا إحػػػػػػػػدل الح

كالموػػػػطيحنت الغر وػػػػ  التػػػػا ت ػػػػنلؼ اسىػػػػسـ م نل ػػػػ  دظومػػػػ ل كقػػػػد  و ػػػػت ذلػػػػؾ دػػػػا 
 .مكضل ىن ؽ

 
عيقعػػدعاٍخْقيػػيفعرػػفعال زىيػػدعتػػ عالرػػ ؿعال ثيػػيطعلػػفعكتػػيو،عإنرػػ ع قيلػػو:ع"ّي
يقعػػديفعأفعّعي مػػ يزعكتػػػيوعيػػ لطراعؽعالطييعيػػةعالشػػػريفة.عأرػػ عالتي تػػييفعتػػػْع

إّعأفع ت ين عالرليةعيأيعيتيمةعك نت،عياليريييفعرنيـعُيعينيفعاٍرةعلمػلعييريـع
الكتبعليش ركيى ،عيالشرقييفعّعيف كريفعت عغيرعتمبعالريميد،عيىػذهعرػفعمرمػةع

عاّتػػ يداد اليريػػ عيكػػيفععالفػػريؽعيػػيفعاّتػػ يداديفعاليريػػ عيالشػػرق ،عال ػػ عرنيػػ عأفر
ًْعتػػري عالػػزياؿ،عأحكػـعيأرتػػخعيأشػػّدعيطػأًة،عيلكػػْف عرػػ عالّمػي ف،عيالشػػرق عيكػػيفعرقمقػ

عاّت يدادعاليري عإذاعزاؿع يّدؿعيحكيرةعل دلةعُ قيـعرػ ع يلكّنوعيكيفعرزلمً .عيرني عأفر
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عرػفع عرنػو عٍفر ت لدتعالظػريؼعأفع قػيـ،عأرػ عالشػرق عتيػزيؿعييخمفػوعاتػ يدادعشػر 
عأكيػرعىريػـعرنعػ رؼعإلػلعرػ عدأبعالشرقييفعأفعّعيف كػرياعتػ عرتػ قيؿعقريػب،عكػأفر

عيعدعالريتعتقط،عأيعأنيـعري ميفعيقعرعالنظر".
ه ن إ من قنؿ هذا الخكؿ لمن رأل مف  ظنـ حتـ قنتـ ديل ال ي نء الضل نءل الذوف 
وويكف إلل الحتـ دف طروؽ الكراث ل هذا الطروؽ الذم  ذل المىيموفل ك نلؼ 

 ارولترـل كالذم تنف أكؿ مف ا تددد هك ملنكو   ف أ ا ى ونف.
ك   وػرل لػ سد المىػيموف التػا كلػد دورػنل كتخيػب  ػوف أموػنرهن حػس دػا اكدػؽل در

  ػػسؼ مػػن وػػراا دػػا الغػػرب الػػذم   رضػػتد الرأىػػمنلو   ػػدأ وتطػػكر اػػوتن داػػوتنل دتػػزداد 
لػـ وىػتطل تحدوػد  -كلألىػؼ-ا تتنراتدل كتتثر و ندنتدل كتتىل مد د. لتػف التػكات ا 

 اػػػتؿ دقوػػػؽن دظرػػػر  ىػػػ ب ذلػػػؾ ا  رػػػنرا  خػػػنط الضػػػلؼل كأىػػػ نب ا حطػػػنط المىػػػيموف 
ل هػػذا -ىػػ حن د– نلحضػػنرة الغر وػػ  كأدتنرهػػن كطروخػػ  دواػػرن التػػا ت ػػنلؼ اػػرول  ار 

.  الحضنرة التا ها دا ا حدار ك راب داتـل تمن وظرر ذلؾ ل ن دون ن وكمن  لد وـك
عاّت يدادعداٌءعأشدُّعيطػأًةعرػفعالييػ ء،عأكثػرعىػيًّع رػفععقيلو:ع"يخْعةعالقيؿ:عإفر

ع علمنفػػيسعرػػفعالتػػؤاؿ.عداٌءعإذاعنػػزؿعيقػػيـٍ الحريػػؽ،عألظػػـع خرييػػً عرػػفعالّتػػيؿ،عأذؿُّ
ترعتعأرياحيـعى  ؼعالتر ءعين ديعالقض ءعالقض ء،عياٍرضع ن م عرّييػ عيكشػؼع
الػػيْء.عاّتػػ يدادعليػػٌد عأشػػقلعالنػػ سعتيػػوعالعقػػْءعياٍغنيػػ ء،عيأتػػعدىـعيرحيػػ هع

عالذيفعي عّمميفعالريتعتيحتدىـعاٍحي ء".ععالميْءعيالفقراء،عيؿعأتعدىـعأيلعؾ
دا هذا المكضل وترر من ذترا دا تتن د مرارا مف أف ى ب الاػخنء دػا الػدكؿ هػك 
ا ىت دادل ك ترر من قي نا مرارا مف أف ىػ ب الاػخنء هػك ال ظػنـ  أحتنمػدل الػذم ومتػف 

نمػػد الدقوخػػ  أف وك ػػد ا ىػػت داد لػػد مكضػػلن دوػػد دو مػػك كوت ػػرل أـ أف تر ػػ  ال ظػػنـ كأحت
-تم ػػػػل ك ػػػػكد ا ىػػػػت دادل كتختيػػػػد إف وك ػػػػدل ت ظػػػػنـ اسىػػػػسـ إف طي ػػػػؽ تمػػػػن أرادا ار 

 .-ى حن د
 

قيلػػػو:ع"اّتػػػػ يدادعي عػػػػررؼعتػػػػ عأكثػػػرعاٍريػػػػ ؿعالطييعيػػػػةعياٍخػػػػْؽعالحتػػػػنة،ع
ه عٍنوعلـعيرمكيػ ع تُيضعفي ،عأيعُيفتدى ،عأيعيرحيى ،عتيمعؿعاُنت فعيكفرعيِنَعـعرّي

يحردهعلميي عحّؽعالحرد،عييمعموعح قػدًاعلمػلعقيرػو عٍنيػـعلػيٌفعلػيْءعحّؽعالرمؾعل



114 
 

اّت يدادعلميو...عأتيُرعاّت يدادعّعيرمؾعشيعً عليحرصعلملعحفظػو عٍنرػوعّعيرمػؾع
عشرتً عغيرعرعررضعلِى نة..". ًّعغيرعرعررضعلمّتمبعّي عععر 

اكىػراء  خكلػد: التسـ دوػد م نلغػ ل كو ػنلؼ مػن اىتاػرد  ػد دػا مكضػل ىػن ؽ دػف 
ل در ػػنؾ م   ولػػرؼ الحٌتػػنـ ك  ولردك ػػد"كأفَّ أىػػلد ال ػػنس الوػػليكؾ ئال خوػػرع الػػذ ..."

وػػذتر أف ال خوػػر أىػػلد ال ػػنس ك  ولردػػد أحػػدل كه ػػن وػػذتر أ ػػد حنقػػد ديػػل قكمػػدل مت ػػرع 
 لمن و زؿ ديود مف  ثنـ ا ىت داد.

 
نعػػيـ،عغيػػرعيعػػضععقيلػػو:ع"يىػػذهعالحػػ ؿع معػػؿعاٍتػػيرعّعيػػذيؽعتػػ عالكػػيفعلػػذةًع

عالرمّذاتعاليييرية.عين ًءعلميو عيكيفعشديدعالحرصعلمػلعحي  ػوعالحييانيػةعيّاْفعك نػت
ع عيتة".

 موطيحنت  نرح  ك  ووح التلموـ.
 

قيلو:ع"يرثػ ؿعاٍتػراءعتػ عحرعػيـعلمػلعحيػ  يـعالشػييخ،عتػإنريـعلنػدر ع رتػ ع
حرعيفعلمػلعحيػ  يـعأكثػرعحي  يـعكمُّي عأتق رً عيآّرً عييقرييفعرفعأييابعالقيير،عي

عرفعالشي بعت عرق يؿعالعرر،عت عرق يؿعالرْذ،عت عرق يؿعاًر ؿ".
دػػا  -ىػػ حن د–حػػب الحوػػنة كتراهوػػ  المػػكت هػػك مػػف غروػػزة ال خػػنء التػػا  يخرػػن ار 

تؿ إ ىنفل دس وسـ المػرء ديػل هػذا الحػب أك و ػتخص ك يػدل كدلوػؿ ذلػؾ إقػرار ال  ػا 
ػػده ًإ َّ كىهيػػكى وىٍتػػرىاي ئوػػيل ار ديوػػد ك لػػدع لخػػكؿ  دنتاػػ  ئرضػػا ار د رػػنع: لىػػٍوسى ًم َّػػن أىحى

. دػػا الحػػػدوث الػػذم ركم دػػػف دنتاػػ ل قنلػػػت: قػػنؿ رىػػػكؿ ار وػػيل ار ديوػػػد  ػػٍكتى اٍلمى
دخيػت: « مف أحب لخنء ارل أحػب ار لخػنءال كمػف تػرا لخػنء ارل تػرا ار لخػنءا»كىيـ: 

لػػوس تػػذلؾل كلتػػف المػػ مف إذا » تػػرا المػػكتل دخػػنؿ: وػػن   ػػا ار أتراهوػػ  المػػكت؟ دتي ػػن 
ف التػندر إذا  اػر   ار  رحم  ار كرضكا د ك  تدل أحب لخنء ارل دأحب ار لخنءال كا 

 . عُئ« لذاب ار كى طدل ترا لخنء ارل كترا ار لخنءا
 

                                                 

ركاا مىيـ تتنب الذتر كالددنء كالتك   كا ىتغ نرل  نب مف أحب لخنء ار أحب ار لخنءا    (ُ)
 .ِْٖٔ رقـ  َِٓٔ/ْلخنءا كمف ترا لخنء ار ترا ار 
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قيلو:ع"يالعياـعالذيفعىػـعقميمػيعالرػ دةعتػ عاٍعػؿعقػدعيعػؿعررضػيـعالعقمػ عإلػلع
عرػػ علػػيسعرػػفعضػػريري تععدرمػػة قرييػػةعرػػفعلػػدـعال رييػػزعيػػيفعالخيػػرعيالشػػر،عتػػ عكػػؿِّ

عرمػػّردعآثػػ رعاٍيريػػةعيالعظرػػةعال ػػ ع حيػػ  يـعالحييانيػػة.عييعػػؿع تػػفُّؿعإدراكيػػـعإلػػلعأفر
يرينيػػ علمػػلعالرتػػ يّدعيأليانػػوع ييػػرعأيعػػ رىـ،عيرمػػّردعتػػر ععألفػػ ظعال فخػػيـعتػػ ع

عالػدياءعتػ عالػداء،عيعفوعيحك ي تعقي وعيعيل وعيزيُعأتك رىـ،عت يريفعييفكريفعأفر
تينع ليفعيػيفعيػديعاّتػ يدادعانعػي ععاليػنـعيػيفعأيػديعالػذع ب عحيػثعىػ ع مػريع

عح في ". عععلملعقدريي عم ىدًةعإللعرقرِّ
ذا مػن زاد المىػػت د اىػػت دادال كزادت الردوػػ   هػذا التػػسـ وػػحوح دػا ردػػنع ال ػػنسل كا 

ل ػػنس مػػف د ػػندة رب الل ػػند إلػػل د ػػندة ا خوػػندا كطندػػ  دموػػنءل ظرػػر ا ىػػتل ند كر ػػل ا
الل ػػندل لػػػذا تػػنف الملػػػكؿ ديوػػد هػػػك دػػا حوػػػنة اكمػػـ هػػػك الم ػػدأ الػػػذم تخػػـك ديوػػػدل كمػػػن 
وحتػػػنج لػػػد مػػػف  يػػػكرة ككضػػػكح كدتػػػنرا التػػػا وحػػػنرىب  رػػػن تػػػؿ دتػػػر د وػػػؿ وػػػ دم إلػػػل 

 ا حطنط اكم .
 

عغرايةعت ع أثيرعضعؼعاٍمت ـعلمػلعالضػعؼعتػ عالعقػيؿ،عتػإفرع تػ ععقيلو:ع"عّي
الررضػػلعيخّفػػةعلقػػيليـ،عيذييعالع ىػػ تعينقػػصعإدراكيػػـ،عشػػ ىدًاعيّينػػً عك تيػػً عُيقػػ سع

ٍُتراءعاليؤت ءعي لنتيةعإللعاٍحرارعالتعداء". علميوعنقصعلقيؿعا
تسمػػد دػػف تػػأثور وػػح  اس ىػػػنف ديػػل دخيػػد غوػػر وػػػحوحل كمػػن ذتػػرا مػػف  طػػػأ 

روػػػ  د ػػػد لخيوػػػ  أك ال تال رػػػـ دػػػف مكضػػػكع الوػػػح  هػػػك ك ػػػد لػػػـ وػػػدرؾ كاقػػػل اللميوػػػ  ال
دا مكضل ىن ؽل كقونس اكىراء ديل ذكم اللنهػنت كالمرضػل  تداس ىنفل كالذم  و 

 كتأثور ذلؾ ديل دخكلرـ لوس وحوحن.
 

ع
ريرػػ عيتػػ ريبعالرطػػ ل عالمييػػبعالػػذيعلػػـعُي عػػبعتكػػرهعتػػ عدرسعطييعػػػةعقيلػػو:ع"

عاّت يدادعالرشؤيـعكيؼعيقيـعلملعقمػبعالحقػ عؽ. ..عيػرىعأنرػوعكػـعاّت يداد،عرفعأفر
رّكػػفعيعػػػضعالقي عػػػرةعيالرمػػيؾعاٍيلػػػيفعرػػػفعال ْلػػبعي ٍديػػػ فع أييػػػدًاعّتػػػ يدادىـع
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عط لػػبعالحػػؽِّع عاّتػػ يدادعرػػ عتػػ قيـعإليػػوعرػػفعال قػػ دعأفر تػػ  ريعيـعالنػػ س..عييػػرىعأفر
عت مٌر،عي  رؾعحّقوعرطي ،عيالرش ك عالر ظمِّـعرفتد،عيالّنييوعالردقؽعرمحدع..".

د كاقػػلل إ  أف مىػػأل  تسدػػب الخونوػػرة كالميػػكؾ الم ػػركض أ رػػن تسمػػد وػػحوح كلػػ
  تتػػكف د ػػد المىػػيموف ك  دػػا  ػػسد المىػػيموفن كف اسىػػسـ هػػك  وػػكص كاضػػح ل 

 كمف وحنكؿ لوَّرن دإ رن تيكود كت ضحد دن س أـ   سل دنلحسؿ  وف كالحراـ  وف.
ع

ع عالحق عؽعت  علمل عاّت يداد ع حكُّـ عت  عغراية ع"ّي عإنر عقيلو: عاليتط ء، أتك ر
اليريبعإغف لوعكثيرًاعرفعالعقْء،عيرنيـعمرييرعالرؤرِّخيفعالذيفعُيتّريفعالف  حيفع

ع".الي لييفعي لرِّم ؿعالعظ ـ
ه ن و ب إوضنح أمروفل اككؿ: إف التنروخ و ب أ ذا  طروؽ الركاو ل تمن دلؿ 

اضحن دا تنروخ المىيمكفن تا ولرؼ ودؽ مف ركاا أك تذ دل ك رل طروؽ الركاو  ك 
الط رم كىورة ا ف إىحنؽ كا ف هانـ كغورهـل كو  ذ التنروخ تذلؾ مف اآلثنر المندو  
ف تن ت قيوي  لت رن ت خؿ  لض الوكر دف تيؾ الحكادثل  التا ترتترن اكمـل كها كا 
كأمن أف تتتب تتب التنروخ دف تتب مثيرن درذا الطروؽ غور  مفل ك  نو  أ د دا 

رخ مندحن لحنتـ زمن دل دإذا منت أك ذهب ميتد ت د الذـ كالخدح الغنلب وتتب الم  
 ليحنتـ   ىد.

الثن ا: ال تح غور ا ىتلمنرل د لض ممف وىمكف أ  ىرـ  نلمثخ وف! وىمكف 
ال تح اسىسما  رس أك دداكة: اىتلمنرال كوو كف ال تح  أكونؼ  ذد ل ك   راهـ 

 ض ال ركؽ  و رمن:وو كف ا ىتلمنر  رذا اككونؼل كل ذتر  ل
ال تح هك  أمر ار دا تتن د المل زل كأكؿ مف قنـ  د ال  ا ئديود الوسة  .ُ

 .كالىسـعل كأتميد  ي ن ا مف  لدا
 .أمن ا ىتلمنر درك   ال ال  كس الغر و  كغنوتد ا ىتل ند ك رب ال ورات .ِ
ندل دضس ال تح  خي ن مف د ندة ال نر كاككثنف كالل ند. إلل د ندة ار رب الل  .ّ

دف اكحتنـ الدقوخ  كالوحوح  التا ت ظـ تؿ ا كف الحونةل أمن الرأىمنلو  
 ا ىتلمنرو  دن حراؼ دترم مل ا حراؼ تارولا و  ذ  إ راـ دىترم.

اسىسـ وىنكم  وف أدراد ال يد الم تكح كال يد ال نتح دا الحخكؽ كالكا  نتل أمن  .ْ
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 .ر مف ق ؿ ال يد المىتلًمرا ىتلمنر د رب كقتؿ كتدمور لي يد المىتلمى 
دا ال سد الم تكح  كاللراؽ مثس   د أف ال نس قد أح ت ال نتحوف  ادة  .ٓ

دت دهـ ىمكا أ  نءهـ محمد ك تر كدمر كديا كدثمنف كحىف كحىوفل كىلد ئقنتد 
 ال تحعل ك  ت د مف ىمل ا  د  ن يوكف كتاراؿ ك كش كتيو تكف كترامب.

 كغور ذلؾ مف ال ركؽ.
 

علْتػ يدادعحتػن ٍتعرفقػيدةعتػ عاُدارةعالحػّرة،عقيلو:ع عيعػضعالنػ سعأفر "يقدعيظػفُّ
عذلؾعيحعػؿعتيػوعلػفعتقػدع ًْ:عاّت يدادعيمّيفعالطي ععييمطِّفي ،عيالحؽُّعأفر تيقيليفعرث
الشػػي رةعّعلػػفعتقػػدعالشراتػػة.عييقيلػػيف:عاّتػػ يدادعُيعمِّػػـعالعػػييرعالم ىػػؿعحتػػفع

عىذاعتيوعلفعخيؼعيمي نػةعّعلػفعاخ يػ ٍرعالط لةعياّنقي دعلمكييرعالخير،عيا لحؽُّعأفر
عيّاذل ف...".ع

 لمنذا تـ حور ال نس  وف  ونروف أحسهمن مر؟ درك ديل رأم الطردوف: 
ف تنف ه نؾ ضن طن درك  إمن أف ولوش ال نس  حرونترـ دكف أم ضن طل كا 
 ضن ط مويحا دخيال تمن تلوش ال نس دا اللنلـ الرأىمنلا دا أكر ن كأمورتنل
كالذم تمن  رل كورك د هـ مف دىند دا الم تملل كا حسؿ دا اك سؽل كهدـ 

 لألىرةل كمص لدمنء ال خراء كغور ذلؾ تثور.
من أف ولوش ال نس تحت حتـ مىت دل كأادا أف ورادخد ددـ الحتـ  نسىسـل  كا 
 دوحنرب ال نس دا دوارـل كو ار ال كؼ كالردب  و رـل كغور ذلؾ مف  تد اللوش.

وكاب   هذا ك  ذاؾل كالم ركض   ن  مولن كالتكات ا كغورا أف  ددك لحتـ كال
اسىسـ الذم حتـ متنت الى وفل كمف أراد اكدؽ ديوددك إلل تط وؽ اسىسـ تمن 
ط خد ال  ا ئويل ار ديود ك لدع ك ي نءا الراادكف ئرضا ار د رـعل درذا 

رضل كلـ و ؽ  ون  دا  طكف التتب اك مكذج مف الحتـ ال رود اللندؿ ط ؽ ديل اك
تمدو   أدسطكف ال نضي ل دي ددك إلود ك  ورال ك  نو  أ  ن مكدكدكف   ور ار 
لرذا اك مكذج ال رود تمن قنؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع دا الحدوث الوحوح الذم 

 ى ؽ ت رو د: 
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ػن اىػنءى اليَّػدي أىٍف تىتيػك  ـٍ مى َـّ تىتيػكفي "تىتيكفي ال ُّ يػكَّةي ًدػوتي َـّ وىٍردىليرىػن ًإذىا اىػنءى أىٍف وىٍردىلىرىػنل ثيػ ل ثيػ فى
ػػنءى أىٍف  َـّ وىٍردىليرىػػن ًإذىا اى ل ثيػػ ػػنءى اليَّػػدي أىٍف تىتيػػكفى ػػن اى يىػػل ًمٍ رىػػنًج ال ُّ يػػكًَّة دىتىتيػػكفي مى دىػػ ه رااػػدة دى ً سى

ػػػنءى اليَّػػػ ػػػن اى ػػػن دىوىتيػػػكفي مى ػػػن دىنضِّ َـّ تىتيػػػكفي ميٍيتن ػػػنءى أىٍف وىٍردىلىرىػػػنل ثيػػػ َـّ وىٍردىليرىػػػن ًإذىا اى دي أىٍف وىتيػػػكفى ثيػػػ
َـّ وىٍردىليرىػن ًإذىا اىػنءى أىٍف وىرٍ  ٍ ًروَّ  دىتىتيكفي مىن اىنءى اليَّدي أىٍف تىتيكفى ثيػ دىلىرىػن وىٍردىلىرىن ثيَـّ تىتيكفي ميٍيتنن  ى

" يىل ًمٍ رىنًج ال ُّ يكًَّة ثيَـّ ىىتىتى دى ن دى ثيَـّ تىتيكفي ً سى
 .عُئ

 
عقيلو:ع"اٍخْؽعأثر رعيذرى عاليراثة،عي ري ي عال ريية،عيُتقي ى عالعمـ،عيالق عريف
ع فعموع ع فعؿعالتي تةعت عأخْؽعاليشرعر  علميو  عين ًء عرم ؿعالحكيرة، عىـ لميي 

عالعن يةعت عإنر ءعالشمر".
ت لؿ الىونى  دا أ سؽ ال ار من ت ليد الل نو  دا إ منء الا ر" هك تسـ "

حو  ظركر أدتنر ال ظنـ المط ؽ ديل ال نس دا أدلنلرـ كطروخ  وحوح مف  ن
كأحتنمرـل دمثس د دمن ط ؽ اسىسـ ظرر  وؿ الوحن    لخيوترـ ك  ىوترـ  دوارـ

المتموزةل كد دمن طي خت الدومخراطو ل ظررت أدتنر الحرونت كا  حسؿ كاندت 
 الم نل نت كالمحرمنت.

 ىمل: دف اك سؽ ثـ اك سؽ ثـ اك سؽ.كلاوضنح  ذتر من وأتا: تثورا من  
 كلوس ليتخيوؿ مف اأ رن كلتف ل ضرب هذا المثؿ:

دخنؿ  للك ذهب ر ؿ لاراء طحوف هك  حن   إلودل مف  نتل ادود دا تلنميد
ال نتل ليماترم: الطحوف  ػ تذال دىنكمد الماترل ديل ىلر أقؿ كلتف دكف  دكلل 

د لؾ  أقؿل إف أد  ؾ دناترم! كا   دنذهب كقنؿ لد ال نتل  ك د د كس!:   أ ول
د ا! دتسمؾ   ول   ال رضا الماترم  ىلر ال نتل ديل مضض كااترل 
الطحوفل كقنؿ دا   ىد: من أولب هذا ال نتلل دلميو  ال ول هذا حسؿ و خورن 

 ئ يؽ الىمنح ع دا ال ول.
 نتل   موؿ كلك ذهب ر ؿ لاراء  مر ادتند أف واترود  ىلر ملوفل دنىتخ يد ال

ن أدطل الماترل م يغ المنؿ لي نتل رد لد  نتل ال مر  زءا مف الثمف! التيمنتل كلمٌ 

                                                 

 .ى ؽ ت رو د   (ُ)
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دخنؿ لد الماترم: هذا ىلرا ديمنذا رددت لا  لض الثمفل دخنؿ لد ال نتل: كف ىلرا 
قد ا   ض قيوس كهذا حخؾ! دل ب الماترم مف أمن   ونحب ال مرل كلمن ا ورؼ 

دا د نداا  نتل ال مر أف  خكدؾ قد ىخطت دن ت د الماترم الماترم ىخطت  لض  خك 
كالتخطرن  ل ب أت ر كمن   هذا ال نتلل كمل  يؽ اكمن   هذال لتف اللميو  حراـ  ثـ 

 دورن ال نتل كالماترم.
 ال سو :

اك ػػسؽ وػػ   ليلمػػؿل دنللمػػؿ هػػك ئاكوػػؿع كال يػػؽ ئميحػػؽع  ػػدل دنكوػػؿ دػػا 
كهػا أكامػر ار ك كاهوػدل كلوىػت اك ػسؽ دخػطل د ػنككامر حونت ن  لد اسومػنف اكحتػنـ 

 كال كاها  د ؿ ال    أك ويد ؿ  رن إلل ال نر.
 

قيلو:ع"نعـ:عاٍقياـعك ًم ـ،عإفعُ ِركتعريرمةع زاحرػتعأشػم رى عيأتْذىػ ،عيتػُقـع
أكثرىػػ ..عيّافععػػ دتتعيتػػ  نيً عييرػػوعيق ؤىػػ عيزىيىػػ عتػػدّيرى عحتػػير ع طميػػوعطي ليػػ ،ع

عمػديرعقييتعيأ ينعتعيحُتنتعثر رى ،عيىذاعرثؿعالحكيرةعالع دلة.عيّاذاعُيميػتعييتػ  ن ٍّ
يأفعيتّرلعحّط يً عّعيعنيوعإّعل مؿعاّك ت ب،عأتتدى عيخّريي ،عيىذاعرثؿعالحكيرػةع

عالرت يّدة".
لمػػػػنذا   وخػػػػنؿ: إف ال ظػػػػنـ و ػػػػرض أ ػػػػكاءال د ػػػػا دوػػػػر ال  ػػػػكة كال سدػػػػ  الرااػػػػدة 

ىند الكرع كالتخكلل كظرر م تمل لػـ وظرػر لػد مثوػؿ دػا كدور دمر  ف د د اللزوز 
الوػسح كال خػنء ديػل مػر اللوػكرل كوػنر مػػثس كهػددن لتػؿ موػيحل أمػن دػا دوػػكر 
غونب ارول  ار دف الحونة دت د اآلثػنـ كال ىػند كغوػنب اك ػسؽ كغورهػن مػف الاػركر 

 التا   ت ترا.
 

بع مػؾعالػدي رعيلػيسعلػوعتييػ عقيلو:ع"ير لعك فعالحّط بعغرييً علـعُيخمػؽعرػفع ػرا
عيمحقػػوعرنيػػ علػػ ر،عإّنرػػ عىّرػػوعالحعػػيؿعلمػػلعالف عػػدةعالع ممػػةعيلػػيعيػػ ق ْعع تخػػ رعّي

عاٍعيؿ،عتين ؾعالّط رةعيىن ؾعالييار".ع
ف تػػػػنف ذلػػػػؾ تػػػػذلؾل دغوػػػػر وػػػػحوحل دنل ي ػػػػنء  تأ ػػػػد ه ػػػػن ولػػػػرّْض  نللثمػػػػن ووفل كا 

إىػػنءتد أت ػػر مػػف غوػػرال  اللثمػػن وكف لوىػػكا  مىػػتكل كاحػػدل وػػحوح أف مػػ رـ مػػف تن ػػت
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ػػركا  ػػسد المىػػيموفل كحتمػػكا ال ػػنس  نسىػػسـل كتػػن كا  كلتػػف دػػورـ مػػف اكدػػذاذ الػػذوف دمَّ
 مف  ونر الحتنـل تىيومنف الخن ك ا كمحمد ال نتح كغورهـ ئرحمرـ ارع.

 
قيلػػو:ع"ّع كػػيفعاٍخػػْؽعأخْقػػً عرػػ علػػـع كػػفعرمكػػةعُرطػػردةعلمػػلعقػػ نيفعتطػػريع

ًّعيظيفة اُنت فعنحيعنفتو عيث نيً عيظيف وعنحػيعل عم ػو عيث لثػً عيظيف ػوعع ق ضيوعأي
نحيعقيرو عيرايعً عيظيف وعنحيعاُنت نية عيىػذاعالقػ نيفعىػيعرػ عيتػّرلعلنػدعالنػ سع

 ."عُئي لن ريس
اك سؽ تمن ذترت دا مكضل ىن ؽل هػا أحتػنـ اػردو  كهػا وػ نت لألدمػنؿل 

كمػن ذتػرا التػكات ا مػف كظو ػ  اك ػسؽ  كاكحتنـ التا  و ت أدلنؿ الل ػند هػا اللمػدةل
هػا لوىػػت تمػػن ذتػػرل  ػػؿ أف مػػن وػػ ظـ ذلػؾ هػػك الاػػرول  تتػػؿل دنسىػػسـ تمػػن دػػا أحػػد 
تلنرو ػػػد: هػػػك ال ظػػػنـ الػػػذم وػػػ ظـ دسقػػػ  اس ىػػػنف  ر ػػػدل ك   ىػػػدل ك غوػػػرا مػػػف ال ػػػنسل 

 دنلارول  ها الم ظم    اك سؽ دخط.
 

عػػ حبعنػػ ريس،عيىػػيعكػػ لحييافععقيلػػو:ع"يرػػفعأيػػفعٍتػػيرعاّتػػ يدادعأفعيكػػيف
عالػريح...عيقػدع ،عحيػثعييػبُّ الررميؾعالعن ف،عُيق دعحيثعُيػراد،عييعػيشعكػ لريش،عييػبُّ

ًْعيشرل ". عت قدعالخي رعغيرعرؤاخذعلق عُيعذرعاٍتيرعلملعتت دعأخْقو عٍفر
هذا التسـ كمن ق يد كمن  لدا لوس ديل إطسقد ك  ووح هذا التلموـل دنل نس 

 نل ى   لمكق رـ مف ا ىت دادل كالمىيمكف تمن ذتر ن    ن م رـ مف و تر مت نكتكف 

                                                 

قنؿ الز ودم: ال نمكس: ونحب الىرل أم ىر الميؾل كدمد ا ف ىودال كقنؿ أ ك د ود: هك    (ُ)
الر ؿ المطيل ديل  نطف أمرؾل الم وكص  من تىترا مف غورا. أك هك ونحب ىر ال ورل تمن 

ويل ار ديود كىيـ: ال نمكس أف ال نىكس ونحب ىر الار. كأهؿ التتنب وىمكف   روؿ 
اكت رل هك المراد دا حدوث الم لثل دا قكؿ كرق ل كف ار تلنلل  ود  نلكحا كالغوب الذم 
  وطيل ديورمن غورا. كال نمكس: الحنذؽ ال طف. كال نمكس: مف ويطؼ مد يدل دا اكمكر  يطؼ 

محمد مرتضل الحىو ا  احتونؿل قنلدل اكوملا. تنج اللركس مف  كاهر الخنمكسل تألوؼ:
 .َٖٓ/ ُٔالز ودمل تحخوؽ: م مكد  مف المحخخوفل دار الرداو  

 .ِِٖٓ/ّكوأتا  مل ل الخن كف كالارول . مل ـ اليغ  اللر و  الملنورة 
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رـ مف وتكف إ تنرا  خي دل كذلؾ أضلؼ كم رـ مف و تر  يىن د كقيمدل كم  ودال 
 اسومنف.

أمن تا ود اكىور  نلحوكاف أك الرقوؽ د ود م نلغ  كمغنلط  ت ورةل دنكىور لـ وىيـ 
مرا دأو ح أىورال كقد وتكف ملذكرال إ  أف وتكف   ىد لألىرل  ؿ هك غييب ديل أ

ىىتىتيكفي أيمىرىاءي »ممف رضا كتن ل الظيـ كا ىت دادل قنؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع: 
تىن ىلى  لىًتٍف مىٍف رىًضاى كى ل كى ـى ًي مىٍف أىٍ تىرى ىى ل دىمىٍف دىرىؼى  ىًرئىل كى كفى تيٍ ًتري قىنليكا: « دىتىٍلًرديكفى كى

: أىدىسى  ي  ؟ قىنؿى يٍَّكا»خىنًتييريـٍ ن وى ل مى  . عُئ« ى
كو ػػػتـ هػػػذا ال خػػػرة  م نلغػػػ    توػػػح أوضػػػن! كهػػػا ذتػػػرا أف أىػػػور ا ىػػػت داد غوػػػر 

ل كتمػػػن هػػػك ملػػػركؼ دإ ػػػد   ن! كتسمػػػد هػػػك المػػػردكد دخػػػس كاػػػردنم ا ػػػذ دخػػػس كاػػػرد
 ت.وىخط التتيوؼ إ  دف الو ا كالم  كف كالمترا الذم ووؿ  د استراا إلل المك 

 
قيلو:ع"ش لتعييفعاٍتراءعقيالدعكثيرةعي طمةعكقيليـ:عإذاعك فعالكْـعرفعتضةع
عت عتدِّع ع ي للعيّل ظيـ عي لرنطؽعيقد عاليْءعريكيٌؿ عيقيليـ: ت لتكيتعرفعذىب،

عأتياىيـعح لعمعمياعليـعأرث ؿعىذهعاٍقياؿعرفعالِحَكـعالنييية..".
 ؿ ها أمثيد دنم  تضرب  من ذترا مف أمثي    تتليؽ  نكىراء تمن كو رـل

د د  كض ال نس دا التسـ الذم ضرا أت ر مف   لدل إف لـ وتف ذلؾ التسـ مضر 
أوس ك    ل دودل كقد كردت  وكص ددودة دا الارع ت رل دف مثؿ هذا التسـ 

ًإفَّ » ذتر م رن ديل ى وؿ المثنؿ من كرد دف ال  ا ئويل ار ديود ك لدع إذ قنؿ: 
ن  ىٍوفى المىٍاًرؽً اللىٍ دى لىوى  ن وىتى ىوَّفي ًدورىنل وىًزؿُّ ً رىن ًدا ال َّنًر أىٍ لىدى ًممَّ ً ل مى ـي ً نلتىًيمى ل عِئ«تىتىيَّ

ك نلتأتود وخن ؿ ذلؾ أف التسـ دا الحؽ كالذتر كغور ذلؾل لد مف اك ر كالدر نت 
 التثورة تمن  وت ديل ذلؾ ال وكص اللدودة.

ع
الني علفعالرنكرعي لنعيحةعيال يييخ عأيعيحرصعقيلو:ع"أقيىعض يطعلَخْؽع

                                                 

ركاا مىيـل تتنب اسمنرةل  نب ك كب اس تنر ديل اكمراء دومن و نلؼ الارعل كترؾ   (ُ)  
 . ُْٖٓ رقـ  َُْٖ/ّقتنلرـ من ويكال ك حك ذلؾل 

قىنؽل  نب ح ظ اليىنفل    (ِ)  .ْٕٕٔ رقـ  ََُ/ٖركاا ال  نرمل تتنب الرّْ
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عاٍترادعلملعحراتةعنظ ـعاّم ر ع".
الوكاب أف وخنؿ: حراى  أ ظم  الم تملل    ظنـ ا  تمنعن  ف أ ظم  
الم تمل ها التا ت ظـ اللسقنت  وف ال نس دا اتل الم ن ت مف اقتوند كتليوـ 

لن إ  د د ا تمنع الر ؿ  نلمرأة كهذا كغور ذلؾل أمن تيم  ا تمنع دس   د لرن كاق
 ا  تمنع كمن و ظمد مف أحتنـ هك الذم وطيؽ ديود  ػ: ال ظنـ ا  تمندا.

كل خرب الوكرة أتثر لك  مل ن ئددة ر نؿعل أك ئددة  ىنءع دا متنف كاحد دإف 
ا تمندرـ   وحتنج إلل  ظنـل  ؿ إف المونلح التا  و رـ ها التا تحتنج إلل 

لك  مل ن ئالر نؿ كال ىنءع دا هذا المتنف دن تمندرـ هذا وحتنج إلل   ظنـل أمن
 ظنـل دضس دف ا تمنع الر ؿ كالمرأة دا الزكاج كمن وتليؽ  د مف أحتنـل 
كال سو  مف هذا التسـ إف ال ظنـ ا  تمندا أك  ظنـ ا  تمنع وطيؽ ديل 

 .اكحتنـ التا ت ظـ ا تمنع الر ؿ  نلمرأة كال ىنء  نلر نؿ
كمػن ذتػرا مػػف اكمػر  ػػنلملركؼ كال رػا دػػف الم تػر هػػك الحراىػ  مػػف  ن ػب اكمػػ  
ك ظم  اسىسـل كتؿ  حىب قدرتدل كوأتا ق ؿ ذلؾ حراى  الدكل  ديػل هػذا اك ظمػ  

 التا  ذهن رن تذهب و   اسىسـ دف هذا الدكل .
 

عع-رطمقػػ ًع-قيلػػو:ع"يالريظرفػػيفعتػػ عليػػدعاّتػػ يدادعلمػػيلظعياُرشػػ دعيكينػػيفع ّي
ءعلفعال ػأثير،ع أقيؿعغ ليً ،عرفعالرن تقيفعالذيفعن لياعاليظيفةعي ل رّمؽ،عير عأيعدعىّؤ
عالنعحعالذيعّعإخْصعتيوعىيعيذرعلقيـعّعينيت،عيّاْفعنيتعك فعري ًءعكأعػمو،ع ٍفر
عالنعػيحةعيّافع عالنُّعحعّعيفيػدعشػيعً عإذاعلػـعيعػ دؼعأذنػً ع  طّمػبعتػر لو عٍفر عإفر ـر ث

عاليػػذرعالحػػّ :عإْفعأُلقػػ عتػػ عأرٍضععػػ لحةعك نػػتعلػػ ـَ فعإخػػْصعتيػػ عّع  مػػ يزعُحْكػػ
عنيت،عيّافعأُلق عت عأرٍضعق حمةعر ت".

... »وحوح أف تسمد ه ن لد كاقلل كلتف تمن قػنؿ ال  ػا ئوػيل ار ديوػد ك لػدع: 
ػػل لىػدي ًمٍ ػػدي  ػٍف هيػػكى أىٍكدى   محمػد ديوػػد الوػػسة كت خػل أمػػ عُئ«دىػًإفَّ الاَّػػنًهدى دىىىػل أىٍف وي ىيّْػػغى مى

 كالىسـ دورن ال ور إلل وـك الخونم .
                                                 

ريب م يغ أكدل مف »ركاا ال  نرمل تتنب الليـل  نب قكؿ ال  ا ويل ار ديود كىيـ:    (ُ)
 .ٕٔ رقـ  ِْ/ُ« ىنمل
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عغيػيٍرعلمػلعنظػ ـع قيلو:ع"أّر عالني علفعالرنكػراتعتػ عاُدارةعالحػرة،عتػيركفعلكػؿِّ
ػػػوعتػػػي ـعقيارعػػػوعلمػػػلعالضػػػعف ءع قيرػػػوعأفعيقػػػيـعيػػػوعيأرػػػ ٍفعيّاخػػػْص،عيأفعييمِّ

عييػػ عالفقيػػرعالرمػػريحعالفػػؤاد،عيػػؿع تػػ  يدؼعأيضػػً عذييعياٍقييػػ ءعتػػياء،عتػػْعيخػػصُّ
عالّشيكةعيالعن د".

ه ن تأف التكات ا و يط  وف اسىسـ كالمذهب الحر ئالرأىمنلو عل درك تنرة ومدح 
"اسدارة الحرة"ل ثـ وىتارد  حدوث اروؼ!ل كلك تنف دخؿ التكات ا قد ميأل دترا 

ـى لـ ويظرر ذلؾ  كضكح؟ كلتف الظنهر أ د  إىسمونل ك  ىد طمأ و    رىنل  اسىسـ دًي
أد ب تثورا  نلرأىمنلو ل كأحون ن  نكدتنر ا اتراتو ل مل ددـ إ تنرا كويد 
اسىسمال درك أو ح تنلوركد أك أت نع أم دوف مف الرأىمنلووف الذوف لـ وت تركا 

 لدون ترـ تلسق   وف ال رد كر دل أمن الحونة دنلرأىمنلو  دس رن. 
طػر ت وػرل درػك إف  رػؿ  طػكرة هػذا ك نلتأتود أف المىيـ إف دلػؿ ذلػؾ درػك دػا  

ال يػػط درػػك مىػػيـ دػػنص و ػػب  وػػحدل كأمػػن مػػف ادتخػػد ذلػػؾ كأوػػر ديوػػد دوت ػػرن لمػػن 
أ ػػػد أ تػػػر ال ػػػزء اكت ػػػر مػػػف اسىػػػسـ كأحتنمػػػد التػػػا تػػػ ظـ تػػػؿ اػػػ كف الحوػػػنةل كلػػػوس 

  ن ب الل ندة دخط.
 

قػػتعقيلػػو:ع"لّرػػ عكػػ فعضػػيُطعأخػػْؽعالطيقػػ تعالعميػػ عرػػفعالّنػػ سعأىػػـعاٍرػػير،عأطم
اٍرػػـعالحػػّرةعحريػػةعالخط يػػةعيال ػػأليؼعيالرطييلػػ تعرتػػ ثنيًةعالقػػذؼعتقػػط،عيرأتعأفع
 حرػػؿعرضػػررةعالفيضػػلعتػػ عذلػػؾعخيػػرعرػػفعال حديػػد عٍنرػػوعّعرػػ ن علمحّكػػ ـعأْفعيمعمػػياع
الّشعرةعرفعال قييدعتمتػمةعرػفعحديػد،عييخنقػيفعييػ علػدّي يـعالطييعػة،عأيعالحرّيػة.ع

عشييد(".عيقدعحرلعالقرآفعق لدةعاُطْؽ عك  ٌبعّي عُيض رُّ عيقيلوعالكريـ:ع)ّي
كه ن تذلؾ و طأ التكات ا  طأ دندحن! درك ومدح المذهب الحر ئاكمـ الحرةع 

ل كوىتارد اىتارندا  نطتن   ص مف -تمن قنؿ–دا إطسؽ حرو  الرأم إ  الخذؼ 
 وف الثرون  الخر ف التروـ لتأوود هذا الحرو ! كاتنف من  وف الثرل ئالرأىمنلو عل كمن

 ئرىنل  اسىسـع.
ك  ووح أ دا أف ويىمح  حرو  الرأم  ح   ددل ا ىت دادل كقد رأو ن هذا الحرو  
 آثنمرن ديل حخوخترن دا زمن  ن دا أف وىب مف وانء من وانءل كوت نكز  أل نظد 
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 -مثس–تو من انءل كمثؿ ذلؾ التألوؼ كال طن   كغورهمنل د ا اسىسـ   وىمح 
 دتنر اسلحند كالارؾ كأم محـر مف المحرمنتل كتحت أم ح   مف الح ج.   ار أ

دضس دف أ  ن تذلؾ رأو ػن الماػنهد كىػمل ن المكاقػؼ دػا كىػنتؿ اسدػسـ توػؼ أف 
هػػػذا الحروػػػ  دػػػا الػػػرأم   وىػػػمح  رػػػن ليمىػػػيموف! أمػػػن أف وىػػػب  لػػػض أدػػػداء اسىػػػسـ 

 مخدىنت هذا الدوف اللظوـ ديد الحؽل كدكف رادع!
 

ع:ع"الخع ؿع نقتـعإللعثْثةعأنياع:قيلو
اٍيؿ:عالخع ؿعالحتنةعالطييعية،عك لعدؽعياٍر نةعياليّرةعيالرداتعػةعيالرحرػة،ع
يالقييحةعالطييعيةعك لري ءعياّل ػداءعيالمي نػةعيالقتػية،عيىػذاعالقتػـع ضػ ترتعلميػوع

عالطي ع عيالشراع . عكؿُّ
اع عاُلي ريػػة،عك حتػػيفعيالنػيععالثػػ ن :عالخعػ ؿعالكر ليػػةعال ػػ عمػ ءتعييػػ عالشػرع

عالعقػيؿع اُيث رعيالعفيعي قييحعالزّنلعيالطر  عيىػذاعالقتػـعييمػدعتيػوعرػ عّع ػدرؾعكػؿُّ
عحكر وعأيعحكرةع عريرو،عتيرّثموعالرن تييفعلمّديفعاح رارً عأيعخيتً ..".

ػػػػف أك ويخػػػػ ّْح اكقػػػػكاؿ أك  اك ػػػػسؽ أك الملػػػػنمست هػػػػا أحتػػػػنـ اػػػػردو ل كمػػػػف ويحىّْ
ل كلتػف ذمػد لػوس ديػل اسطػسؽل  -مػثس–ل دنلتػذب -ى حن د- اكدلنؿ هك ار مػذمـك

دخد  نءت ال وكص التا تىتث ا  كاز التذب دا الحربل كدا إوػسح ذات ال ػوفل 
ػًف  كتذب الر ؿ ديل زك تد دومن وتكف  و رمن مف تسـ دا المػدح كالحػب كأاػ نهدل دى

ٍ ًد الرَّ  ٍودي ٍ في دى مى ً ا حي ل أىٍ  ىرى ل أىفَّ أيمَّػدي أيَـّ تيٍيثيػكـو ً ٍ ػتى ديٍخ ىػ ى ٍ ػًف اٍ ًف ًارىنبو ػٍكؼو ًف ٍ ػًف دى ٍحمى
ل  ػػيَّـى ىى يىٍوػػًد كى ػيَّل اري دى تًػا  ىػػنوىٍلفى ال َّ ًػػاَّ وى ًؿل السَّ تىن ىػٍت ًمػػفى اٍلميرىػػنً رىاًت اٍكيكى ل كى أى ًػا ميلىػػٍوطو

يى  يَّل اري دى ٍتديل أى َّرىن ىىًملىٍت رىىيكؿى اًر وى : أىٍ  ىرى ل كىهيػكى وىخيػكؿي يَّـى ىى لىػٍوسى اٍلتىػذَّابي الَّػًذم »ٍوًد كى
ٍوػرنا وىٍ ًمػا  ى ٍوػرنا كى وىخيػكؿي  ى ٍل ويػرى َّصي ًدػا « ويٍوًيحي  ىػٍوفى ال َّػنًسل كى ـٍ أىٍىػمى لىػ : كى قىػنؿى اٍ ػفي ًاػرىنبو

ٍوػػسى  ل كىاٍسً ػػٍربي : اٍلحى ثو ػػن وىخيػػكؿي ال َّػػنسي تىػػًذبه ًإ َّ ًدػػا ثىػػسى ػػًدوثي اىػػٍاءو ًممَّ حي  ىػػٍوفى ال َّػػنًسل كىحى
رىػػن ٍك ى ػػٍرأىًة زى ػػًدوثي اٍلمى ػًؿ اٍمرىأىتىػػدي كىحى الرَّ ي
. كمثػؿ ذلػػؾ اىػػتح نب الماػػا  تت ػػر اىػػتث ا إذا عُئ

                                                 

 رقـ  َُُِ/ْم د  ركاا مىيـل تتنب ال ر كالوي  كاآلدابل  نب تحروـ التذب كمن و نح   (ُ)
َِٔٓ. 
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ل ًحػوفى رىأىل  ػيَّـى ىى يىٍوػًد كى ػيَّل اري دى تنف أمنـ  وش الت نر سظرنر الخكةل قىنؿى رىىيكؿي اليَّػًد وى
ن ى ى وىتى ىٍ تىري   ل كهتذا. عُئ«إ َّرىن لماو  و غضرن ا دل إ َّ ًدا ًمٍثًؿ هىذىا اٍلمىٍكًطفً : »أى ىن دي ى

أمػػن ذتػػرا لػػػ "الاػػراتل" أك "الاػػراتل اسلرنموػػ " دػػس د ػػرة دوػػدل ك  د ػػرة  غوػػر اسىػػسـ 
الذم هدـ تؿ الدون نت الكضلو ل ك ىخ تؿ الاراتل الىمنكو ل دنسىػسـ هػك ال ووػؿل 

 يىل.كهك الذم وليك ك  ويل
 

عقيلو:ع" عالخعػ ؿ،عيي رّيػلعلمػلعأشػرِّى ،عّي أتيرعاّت يدادعالعريؽعتيػوعيػرثعشػرر
عيدرعأفعيعحيوعيعضي عردىعالعرر...".

 نلتأتود إف تسمد ككو د لوس ديػل اسطػسؽل دتػؿ إ ىػنف كق ندنتػد كأدتػنرا التػا 
ـك دػػا كقن يوػػ  الرػػدل كالضػػسؿ  نقوػػ  دػػا اس ىػػنف إلػػل   ػػر وػػ حىػػ رن وتػػكف ىػػيكتدل 

ف تػػنف غوػػر المىػػيـ قػػد وتوػػؼ  مػػن ذتػػرا التػػكات ال دػػإف المىػػيـ وتػػكف أ لػػد  حونتػػدل كا 
 دف هذا الو نت مف غورا.

 
عأشي ىوعت عالنشأة،عيىذاعرعنلع عالن سعأرن ءعخعيعً  عاٍريفعيظفُّ قيلو:ع"افر
ع عت عإت ءةعالظفِّ "الكريـعُيخَدع"،عيكـعيذىؿعاٍريفعت عنفتوعلفعا ِّي ععحكرةعالحـز

عع عرياقعوعالْزرة".ت
ميحكظ : دا زمف ا تسط الم نهوـل كظركر ال ىند  وف ال نسل   ووح أف 

كا   تنف  ! حىف الظف  تؿ أحدل  ؿ و ب أف وتكف المىيـ توس ئدنقؿع دطف حذر
دروى  كهؿ الار كمترهـل دوحوح أف حىف الظف مطيكبل لت د لوس ديل 

 !اسطسؽ
 : د قكلدركم دف اسمنـ ديٌا رضا ار د

"إذا اىتكلل الوسح ديل الزمػنف كأهيػد ثػـ أىػنء ر ػؿ الظػف  ر ػؿ لػـ تظرػر م ػد 
ذا اىػػتكلل ال ىػػند ديػػل الزمػػنف كأهيػػد دأحىػػف ر ػػؿ الظػػف  ر ػػؿ دخػػد   زوػػ  دخػػد ظيػػـل كا 

" رى غىرَّ
 .عِئ

                                                 

 .ُُٓ/ ِالىورة ال  كو    ف هانـ    (ُ)
ر كهك ال طر   (ِ) ر ول اك رار ك وكص اك ونرل الم لؼ:  نر ار  .أم: أٍكقىلى    ىد دا الغىرى
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قيلػو:ع"يىنػػ عأتػػ يقؼعالرطػػ ل عيأتػػ مف وعإلػػلعال أّرػػؿعتػػ عرػػ عىػػ عثرػػرةعاّشػػ راؾع

عال  عيحرري عاٍترا عت عالك عنػ ت،عيػوعقيػ ـعكػؿِّ عاّش راؾعىيعألظـعترٍّ ء،عتأذكرهعيأفر
عحيػػ ة عيػػوعقيػػ ـع شػػ ءعرػػ علػػداعاهللعيحػػدهعيػػوعقيػػ ـعاٍمػػراـعالتػػر يية عيػػوعقيػػ ـعكػػؿِّ
الرياليد عيوعقي ـعاٍمن سعياٍنػياع عيػوعقيػ ـعاٍرػـعيالقي عػؿ عيػوعقيػ ـعالعػ عْت عيػوع

 ض لؼعالقيةعينتيةعنػ ريسعال رييػ  عتيػوعع ع يفعاٍلض ء.عنعـ،عاّش راؾعتيوعترُّع
ع عاّت ررارعلملعاٍلر ؿعال  عّع ف عيي عألر رعاٍتراد.عنعـ عاّش راؾعىيعالتػرُّ ترُّ
عالتّرعت عنم حعاٍرـعالر ردنػة.عيػوعأكرمػياعنػ ريسعحيػ  يـعالقيريػة،عيػوعضػيطياع كؿُّ

عنظ ـعحكير  يـ،عيوعق رياعيعظ عـعاٍرير".
التػػكات ا تحخػػؽ ا اػػتراؾ  ػػوف ال ػػنسل كه ػػن وػػددك إلوػػدل اىػػت لد  دػػا مكضػػل ىػػن ؽ

 دتوؼ وددك إلل من اىت لد تحخوخد؟ إذ قنؿ دا ذلؾ المكضل: 
"كتػـ  رَّ ػت اكمػػـ ذلػؾ ديػـ تػػ  ح دورػن إ  اكمػػـ الوػغورة مػدة قيويػػ . كالىػ ب تمػػن 
 . تخػػدَّـ هػػك م ػػٌرد وػػلك   التحيوػػؿ كالترتوػػب  ػػوف الوػػكالح كالموػػنلح التثوػػرة الم تي ػػ

ػػؿ دػػا دػػدـ ا تظػػنـ حنلػػ  اللػػنتست الت وػػرةل وخ ػػل حػػن ن  ػػأفَّ التتندػػؿ كالتضػػنمف  كالمتأمّْ
غور موىكروف دا اكمـ الت ورةن كلرذا وتكف  وػر حػؿٍّ مخػدكر ليمىػأل  ا  تمندوػ  هػك 

 من وأتا:
ًيؽ كحدا. - ُ  وتكف اس ىنف حٌران مىتخسِّ دا ا ك دل تأ د  ي
 تأ رن أم  كحدهن.تتكف اللنتي  مىتخي ل  - ِ
 تتكف الخرو  أك المدو   مىتخي  تأ رن قنٌرة كاحدة   دسق  لرن  غورهن. - ّ
تتػػػكف الخ نتػػػؿ دػػػا الاػػػلب أك اكقػػػنلوـ دػػػا المميتػػػ  تأ رػػػن أدػػػسؾن تػػػؿّّ م رػػػن  - ْ

مىػػػتخؿّّ دػػػا ذاتػػػدل   ور طرػػػن  مرتػػػز  ظنمرػػػن ا  تمػػػندان كهػػػك ال ػػػ س أك الػػػدوف أك 
 المن ل مف الكقكع دا  ظنـ   ر   وستـ ط نتل حونترن". الميؾ غور محض الت نذب
 كقد ردد ديود ه نؾ.

لـ وتلوب المىيمكف لمثؿ كقكلد: "اك  نس كاك كاع"ل "حونترـ الخكمو ". دإ د 
                                                                                                                                            

هػ  ُُِْهػل ال نار: م ىى  اكديمال  وركتل الط ل : اككللل  ّٖٓالزم ارم تكدا 
ّ/ِٕٗ. 
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هذا الركا طل إذ كردت اكدل   ذـ اللو ونت التا ت رؽ المىيموف ديل أم أىنسل 
مد   الغر و  ا اتراتو  أك الرأىمنلو ل كمن كه ن تذلؾ وظرر مدل إد ن د  نكمـ المت

 را هذا اسد نب إلل وونغ  دخيوتدل كطروخ  ت تورا ال لودة دف الطروخ  اسىسمو ل 
التا ها   ىنط  أف و حث الكاقل المراد دس دل ثـ وحدد الدلوؿ الاردا الذم 

ىكاء  و ط ؽ ديودل  لـ تؿ هذا قد غنب د د التكات ا دأكقل   ىد دا الضسؿل
أالر  ذلؾ أـ لـ والرل كف الردل كالضسؿ همن موطيحنف اردونف وحدداف مف 

 هك الضنؿ كمف هك المرتدم ك حىب مكقؼ هذا اس ىنف مف اسىسـ.
ديمن أف اسىسـ هك تذلؾ م ل الحرو  ال ردو  كحػث المىػيـ ديػل ا  ػتسط كدػدـ 

كأ ػػرل   تتحخػػؽ إ   ػػأف  اللزلػػ ل ك ػػوف أف ه ػػنؾ أمػػكرا كأحتنمػػن  نوػػ   تػػؿ إ ىػػنفل
 واترؾ دورن مل غورا مف أدراد الم تمل.

 
قيلو:ع"ق  ػؿعاهللعاّتػ يدادعيشػؤرو،عمعػؿعالك ّػ بعيحعػريفعأقػياليـعتػ عالػدليةع
إلػػلعاّشػػ راؾ،عيرػػ عيرعنػػ هعرػػفعال عػػ يفعياّ حػػ دعيال ح يػػبعياّ ِّفػػ ؽ،عيرػػنعيـعرػػفع

يعاضػطرىـعإلػلعاّق عػ رعلمػلعييػ فعال عرُّضعلذكرعأتي بعال فّرؽعياّنحْؿعكمّيػً ،عأ
ًْ:عالشػرؽعرػريٌضعيتػييوعالميػؿ،عيرػفعق عػٍؿ:ع اٍتي بعاٍخيرةعتقػط.عترػفعق عػٍؿعرػث
الميؿعيْءعيتييوعقّمةعالردارس...عيىذاعألرؽعرػ عيخطُّػوعقمػـعالك  ػبعالشػرق عكأّنػوع
عىنػ ؾعتمتػمةعأتػي ب عيعؿعإللعالتيبعالر ن عالطييع عأيعاّخ ي ري.عيالحقيقػة،عأفر

عأخرىعحمق ي عاٍيللعاّت يداد".
تسمد وحوحل كلتف ا ىت داد كالظيـ هك دػرع كلػوس أوػؿ دػا ال ىػندل دنك ظمػ  

 كالخكا وف ها اكوؿ دا دىند أك وسح ال رد أك الم تمل.
 

ـرعيقػؼ،ع قيلو:ع"يك  بعآخرعيقيؿ:عالشرؽعرريضعيتييوعتقدعال رّتػؾعي لػديف،عثػ
ًّعيآخػرًاعن شػنعر عأنروعليع  يرػ عاٍتػي بعليمػ عال يػ يفعتػ عالػديفعأي ُعإلػلعالحكػـعيػأفر

عرفعاّت يداد".ع
تسـ غور وحوحل كا   لترؾ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع كأوحن د ئرضا ار 
د رـع الدوف كترنك كا  دل مف ظيـ كادة قروشل كمثيرـ اك  ونء الىن خوف ئديورـ 
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ىيموف إلل الت تر دومن حؿ  رـ  لدمن الىسـعل  ؿ إف ا ىت داد تثورا من وددل الم
دا تؿ ا كف الحونةل التا أكلرن  -ى حن د-ت يكا دف تط وؽ اسىسـ تمن أراد ار 

 الحتـ ك  رهن الوسة.
دنلضلؼ كالترنكف  أمر الدوف  نء  تو   لضلؼ ال رـ لاىسـل كالػذم أدل دومػن 

ة اسىسـل كتحروؼ ال رػـ  لد إلل ظركر ا ىت داد الذم ىندد  دكرا ديل تاكود وكر 
ل وكوػػػد  كىػػػنتؿ م تي ػػػ  تنل تػػػنكل كم ػػػنهج التليػػػوـ ككىػػػنتؿ اسدػػػسـل كتتػػػكوج ذلػػػؾ 

  إ لند حتـ اسىسـل كالحتـ  من أ زؿ ار كمن  تج د د مف الاركر كاآلثنـ.
 

عالتػػيبعتتػػ دعاٍخػػْؽ،عيغيػػرهعيػػرىعأّنػػوعتقػػدعال رييػػة،ع قيلػػو:ع"يآخػػرعيقػػيؿ:عإفر
عأنرػػو عالررمػػ عاٍيؿعتػػ عالكػػّؿعىػػيعاّتػػ يداد،عالػػذيععيتػػياءعظػػفر الكتػػؿ،عيالحقيقػػةعأفر

عيرن عح لعأيلعؾعالي حثيفعلفعال عريحعي تروعالرييب".
ف تنف لػد أثػرال إ  أف أثػرا وىػور مخن ػؿ  ذتر ن دا أتثر مف مكضل أف ا ىت داد كا 

ىػسـ و تيػؼ أثر الاراتل كالخكا وف التا ت ظـ الم تملل دنلم تمل الذم وط ػؽ ديوػد اس
 تثورا دف الم تمل الذم وط ؽ ديود الدومخراطو  أك ا اتراتو .

 
عيقدعا رفؽعالحكر ءعالذيفعأكػرريـعاهللع عػ للعييظيفػةعاٍخػذعييػدعاٍرػـعتػ قيلو:ع"

عتت دعاٍخْؽعُيخػرجعاٍرػـعلػفعأفع كػيفع يحثيـعلفعالريمك تعيالرنمي ت،علملعأفر
عتت دعا ـرعيػدخؿعق يمةعلمخط بع...عيذكرياعأفر عالرت يدرعيأليانوعيلر لػو،عثػ ُـّ ٍخْؽعيع

عتػػير عييػيتعالطيقػ تعالعميػػ عال ػ ع  رثرػػؿعييػ عالتػػفمل.ع ي لعػديىعإلػلعكػػّؿعالييػيت،عّي
عيىكذاعييشيعالفت د".

-مف هـ الحتمنء تحدودا؟ كتوؼ درؼ ات نقرـ! كهؿ أف اك  ونء ئديورـ الىسـع 
أ سؽ اكمـ دخطل أـ طي كا تغوور اللخنتد طي كا تغوور  -كهـ ددنة اسوسح كقندتد

 .-ى حن د-كاكحتنـل لتكادؽ من أرىيكا  د مف ار 
أمن من ذترا مف داك ال ىند كتا د وغنر المىت دوف  ت نرهـ درك من ذتر ػنا ىػن خن 

 مف أف تؿ  ظنـ و رض أ كاءا كأدتنرا التا تظرر دا ىيكؾ ال نس كدسقنترـ.
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لمػػييـعالتػػْـ،عتػػ عإنقػػ ذعاٍرػػـعرػػفعتتػػ دعاٍخػػْؽ،ععقيلػػو:ع"يقػػدعتػػمؾعاٍنييػػ ء
عالعقػيؿعرػفع عظػيـعغيػرعاهللعياُذلػ فعلتػياه.عيذلػؾعي قييػةع ًّعيفؾِّ رتمؾعاّي داءعأي
ـرعميدياعت ع نييرعالعقيؿعيريػ دئع عإنت ف،عث حتفعاُير فعالرفطيرعلميوعيمدافعكؿُّ

تكػػ ره،عياخ يػػ رهعتػػ عالحكرػػة،عي عريػػؼعاُنتػػ فعكيػػؼعيرمػػؾعإراد ػػو عأيعحري ػػوعتػػ عأ
عألر لو،عييذلؾعىدرياعحعيفعاّت يدادعيتّدياعرن ي عالفت د".

دػػػا مكضػػػل ىػػػن ؽل كأضػػػوؼ إلوػػػد: وػػػحوح أف  ؽ وػػػوؿ مكضػػػكع اك ػػػسذتػػػرت ت
اس ىػػنف   و  ػػر ديػػل اسومػػنف ئ  إتػػراا دػػا الػػدوفعل كلت ػػد د ػػد اسومػػنف   ت خػػل لػػد 

تنـ الرىنل ل كال رح   وػؿ اػرؼ الل كدوػ  حرو ل دنلم مف ميـز  تكحود ارل كالتمىؾ  أح
ل دم رػػػػـك الحروػػػػ  تمػػػػن درمرػػػػن التػػػػكات ا ديػػػػل الػػػػ مط الغر ػػػػا -ىػػػػ حن د–كالتىػػػػيوـ ر 

 مردكض دا اسىسـ.
 

عركمرؼع عيأنرو عإللعاُنت ف عينظريف عع ريا عالعقيؿ، عإطْؽعزر ـ عيعد ـر ع"ث قيلو:
يأت ليبعال عميـعالرقن عيق نيفعاُنت نية،عيرط لبعيحتفعاٍخْؽ،عتيعمرينوعذلؾع

ععييّثعال رييةعال يذييية".
 ىمل تثورا دف اس ىن و  كأ رن مخٌدم  ديل الدوف كلاوضنح  خكؿ من ميحكظ : 

وأتا: اس ىن و  ها الرا ط  التا ئت ظـع دسق  اس ىنف  نس ىنف دكف ال ظر إلل 
 لك د أك درقد أك دو د أك غور ذلؾ.
تك د إ  دا ثسث  م ندئ دخط كها اسىسـل كهذا الرا ط  اس ىن و  لـ 

 كالرأىمنلو ل كا اتراتو .
درذا الثسث ركا ط إ ىن و  قد تتكف ئونلح  كمن و تج دف وسحرن مف  ورع 
تنسىسـ الذم هك مف ال نلؽل كقد تتكف ئ نطي  كمن و تج دف  طس رن مف ارع 

 تنلرأىمنلو  كا اتراتو  التا ها مف كضل الم يكؽ.
اوضنح أتثرل الرا ط  حتل تتكف إ ىن و  كت  ح دا ر ط ال نس  مك  رن    د كل

 لرن مف اركط كها:
. ومتف أف ور ط  رن تؿ إ ىنفل دس تويح الرا ط  الخكمو  أك الكط و  أك ُ

اللنتيو  ئالخ يٌو عن ك رن   ومتف أف تر ط إ  مف تنف مف هذا اللرؽ أك الكطف أك 
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 الدـ.
ت  كداتم  كمىتخرةل دس توح الرا ط  التا تخـك ديل المويح ن . أف تتكف ثن ِ

 ك رن ت ترا  ن ترنء هذا المويح  أك ظركر مويح  أت ر.
. أف تخٌدـ ت ظومن ليلسقنت  وف ال ارل دس تت ا الركا ط الدو و  أك الطنت و  ّ

 لر ط ال نسن ك رن تلنلج ال ن ب الركحا دخط ئدسق  ال رد  ر دع.
ال ورا و  التا تدوف  رن أغيب الكب أكر ن درا لـ تىتطل أف تر ط  مثنؿ ذلؾ

 أدرادهن دضس دف ال رض   رـن ك رن را ط  ركحو  دخط.
 دنلرا ط  ا  ىن و  ها ئو  عل كلوىت ئاىـع وطيخرن ال لض دكف درـ لكاقلرن!

 
تػػ عع-لمػػييـعالتػػْـ-قيلػػو:ع"يالحكرػػ ءعالتي تػػييفعاٍقػػدريفعا ريعػػياعاٍنييػػ ءع

تميؾعىػذاعالطريػؽعيىػذاعال ر يػب عأيعي ّي ػداءعرػفعنقطػةعدينيػةعتطريػةع ػؤديعإلػلع
عانقط ع". ـرعي  ِّي ععطريؽعال رييةعيال يذيبعيديفعت يٍرعّي ع حريرعالضر عر،عث

لوتػػد ذتػػر ل ػػن مػػف هػػـ هػػ  ء "الىونىػػوكف اكقػػدمكف"؟ كمػػن هػػا أدلػػنلرـ؟ لوتىػػ ل ل ػػن 
 تػدئ مػف  خطػ  الػدوف ك  و ليػد ردوػؽ طروخػد قونس ذلؾ  مخونس اسىسـ. ثػـ إف مػف و

دا إوسح   ىد كم تملدل ىووػطدـ حتمػن  لخ ػنت الطروػؽل دلخيوػن كدطروػن   ومتػف 
أف وػػ مف اس ىػػػنف  ك ػػػكد  ػػنلؽ دظػػػوـ لرػػػذا الك ػػكدل ثػػػـ وطيػػػب مػػف هػػػذا اس ىػػػنف أف 
د و مف  ػأف هػذا ال ػنلؽ و ػب   وتػد ؿ دػا الحوػنة!ل دػإف لػـ وتػد ؿ الػدوف ئكه ػن أقوػ

اسىػسـ  رىػنلتد ال نتمػ ع دمػف أوػف ىػػوأتا هػ  ء الحتمػنء  اػراتل كقػكا وف تخػـك ديورػػن 
 التر و  الترذوب تمن ذتر؟!

 
عقيلػػو:ع"أرػػ عالر ػػأخريفعرػػفعقػػ دةعالعقػػيؿعتػػ عاليػػرب،عترػػنيـعتعػػةعتػػمكياعطريقػػة
الخػػريجعيػػأرريـعرػػفعحظيػػرةعالػػديفعيآدايػػوعالنفتػػية،عإلػػلعتضػػ ءعاُطػػْؽعي رييػػةع

ًْ،عيح م ػػوعإلػػلعالنظػػ ـع ينيػػوعالطييعػػة،عزا عالفطػػرةعتػػ عاُنتػػ فعأىػػدىعتػػيي لرػػيفعأفر
ع ػػذىبع ـّ عيػػ ليريـ،عثػػ لػػفعإل نػػةعالػػديف،عال ػػ عىػػ عك لرخػػدراتعتػػريـع عطِّػػؿعالحػػسر

ععع."ي لحي ة،عتيكيفعضررى عأكيرعرفعنفعي 
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د  ػػن لمػػػف ومتػػػدح تتػػػنب التػػكات ا الػػػذم هػػػك تتػػػنب قووػػا كا  اػػػنتا أتثػػػر م ػػػد 
و يػػػط  ػػػوف  -مػػػثس–لمػػػن و تخػػػدا  ػػػدوس! دتػػػرل التػػػكات ا ه ػػػن  دتػػػرم كىونىػػػا   وضػػػل

الرأىػػػمنلو  كتحررهػػػن مػػػف الػػػدوفل ثػػػـ وػػػذتر أف الػػػدوف هػػػك م ػػػدرات كهػػػك مػػػن تخػػػكؿ  ػػػد 
ا اػػػتراتو ! كوػػػتتيـ دػػػف الغػػػرب الرأىػػػمنلا  تػػػسـ دػػػنـ وظرػػػر م ػػػد إد ن ػػػد دوػػػدل رغػػػـ 

مػػف ثػػكرات كحػػركبل ا  ػػتسؼ الت وػػر  ػػوف الرأىػػمنلو  كا اػػتراتو  كمػػن قنمػػت  و رمػػن 
كتؿ من ذترا حكؿ الدوف ووح إف تنف دوف الت وىػ  دػا أكر ػن كظيمػد كتحرو ػدل كتػنف 
أكلػػػل  ػػػنلتكات ا تك ػػػد مىػػػيـ أف و ت ػػػر  إىػػػسمدل كو زهػػػد دٌمػػػن ويػػػكهـ الخػػػنرئ كور تػػػد 

 دو ليد مف الم غضوف ليدوفل الر  ذلؾ أـ لـ والر.
 

يػـعيمػدياعأرريػـعقػدعتشػ عتييػ عقيلو:ع"يقدعت لدىـعلملعتميؾعىذاعالرتػمؾ،عأنرع
نػػػيرعالعمػػػـ،عذلػػػؾعالعمػػػـعالػػػذيعكػػػ فعرنحعػػػرًاعتػػػ عخدرػػػةعالػػػديفعلنػػػدعالرعػػػرييفع
ياًشيرييف،عيرحَ َكرًاعت عأين ءعاٍشراؼعلنػدعاليرنػ طييفعيالريرػ ف،عيرخععػً عتػ ع
ألدادعرفعالّشي فعالرن خييفعلندعاليندييفعياليين ف،عح لعم ءعالعػربعيعػدعاُتػْـ،ع

عر عمـ...".يأطمقياعحري عةعالعمـ،عيأي حياع ن يلوعلكؿِّ
قطلػػن المىػػأل    تتليػػػؽ  ػػنللرب أك غوػػػرهـ مػػف قكموػػػنت المىػػيموفل كالوػػػكاب أف 
وخنؿ: حتل  نء اسىسـ كأطيؽ الحرو ..ل كف اللر و  قكمو ل كالخكمو  هػا را طػ  دـل 

 ػنس هػك أحتػنـ ك  و  ثؽ م رن أ ظم  حونة تنسىسـل كمن ذترا مػف ا تخػنؿ الليػـ  ػوف ال
اػػػػردو  و ػػػػب أف ولمػػػػؿ  رػػػػنل   أف  تمىػػػػؾ  غوػػػػر اسىػػػػسـ تأ ظمػػػػ  م ظمػػػػ  الت ػػػػنرة 
اللنلمو  كقكا و رن ال ػنترةل كالتػا م رػن ت ػنرة المحرمػنت كا  نحػ  الر ػنل كحمنوترػن لحخػكؽ 

 الميتو  ال ترو  التا تحدد ا تخنؿ الليـ  وف ال نس.
 

رتعيوعلقيؿعاٍرـعإللعأيري عحرًاعلملعرععقيلو:ع"ت ن قؿعالعمـ غـعرم ؿعالديف،عت نير
لملعدرم ت...عاغ نـعزلر ءعالحريةعت عاليربعقيةعىذهعالحركةعيأض تياعإلييػ عقػياتع
أدييةعشّ ل،عك ت يداليـعثق لةعيق رعالديفعيزىيةعلريسعالحرية،عح لعإنريـعلـعييػ لياع

عي رثيؿعالحريةعيحتن ءعخميعةع خ مبعالنفيس".ع
دا أكر ن لوس  ى ب الليـل  ؿ هك لظركر الرأىمنلو ل  الحخوخ  هك أف من حدث
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طسقرن ليليـ كمن ودر ديورن مف أمكاؿ كلاوضنح أتثر  خكؿ:  كا 
تن ت أكر ن تلوش دا اللوكر المظيم  تحت كطأة الت وى ل المتمثي   ر نؿ 
الدوفل كمف ملرـ مف اك نطرة كالخونورةن الذوف وىتظيكف تحت ىخؼ اسوحنءات 

ف ر نؿ الدوف  أ رن إوحنءات ت زؿ مف الىمنءل كأف الت وى  ها  نتب المزدكم  م
 دف ار دا اكرض.

كحىب رأم الم تروف! أمثنؿ:  نف  نؾ ركىكل كدكلوترل كمك تىتوكل كغورهـل 
إف تؿ من وأتا مف الىمنءل دود الظيـ كالاخنءل كالل ت كال سءل كا ىحب ذلؾ د دهـ 

نفل د  ذكا الت وى  كحنر كا تؿ دوف! لمن انهدكا  نلخونس الامكلا ديل  مول اكدو
 مف أف الت وى  قد أدمت  خوكدهن ال نس دا أكر ن.

دخنمت ديل أثر ذلؾ التضند  وف الطردوف ددة ثكرات ضد الت وى  كلتف دكف 
 دكلن ك رن قنمت دكف كضل ال دوؿل دتن ت وكرة هذا الثكرات توكرة المذ كح 

ل الردكء كالمكتل كدترة الرأىمنلو  تخكـ ديل الحؿ الذم ت ترا حرتتد الرك نء إل
الكىط كهك دوؿ الدوف دف الحونةل دمن لخوور لخوور كمن ر رل كها  ذلؾ تىنكم 
 وف الحؽ كال نطؿ كاسومنف كاسلحندل كقنـ ه  ء الم تركف  تألوؼ التتب ك ث 

تل   وؿ الدوف اكدتنر التا ترن ـ الدوفل  ؿ كوؿ الحنؿ   لضرـ ممف لـ وخت ل ح
دف الحونة أ رـ دتركا  نلخضنء ديل الدوف تيون! كمف رحـ ه  ء كلدت دومن  لد 

 ا اتراتو  كم رن الاوكدو  التا ترل أف   إلد كالتكف مندة تطكرت كتتطكر.
ف تنف ال لضي ورل  كهتذا دإف أكر ن قد  رضت  نلرأىمنلو   رض   نطت ل كا  د كا 

تيؾ ال سدل لت رن دا الحخوخ  قد أ  خت ك اتؿ ت ور دا  المظنهر المد و  ال موي  دا
  كا ب أ رل دحويت مف أثر ذلؾ مانتؿ ت رل كهذا  لض م رن:

ميوكف  ٕقونـ أت ر حر وف دا تنروخ ال ارو  كها الحرب اللنلمو  اككلل ئ-
ميوكف  َٗميوكف قتوؿل  َٓميوكف  روح تخرو نع كالحرب اللنلمو  الثن و  ئ ُٓقتوؿل 
 ح تخرو ن. رو

ادتمند الرأىمنلو  ديل ا ىتلمنر ئ أ كاددع لي يداف اك رلل ك نلط ل تنف -
ال ووب اكت ر هك ل سد المىيموف  لد الحرب اللنلمو  اككلل كالخضنء ديل ال سد  

 ـ.ُِْٗاسىسمو  اللثمن و  دنـ 
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دن تاػػر الحروػنت التػػا أدىػػدت ال يػػداف المىػػتلمىرةل دضػس دػػف  ػػسد المىػػتلًمروفل -
الز ػػػن كال مػػػر كالم ػػػدرات كالر ػػػن كتػػػؿ المك خػػػنتل كلػػػك  قػػػكة الخػػػن كف كالمراق ػػػ   أ ظمػػػ  

 التنمرات الض م ن   رنرت تيؾ الدكؿ ديل ود أهيرن! ككو حت أثرا  لد دوف.
 

قيلو:ع"يك ت يداليـعرايطةعاّش راؾعت عالط لةعلمرتػ يديفعيرايطػةعاّشػ راؾعتػ ع
عاليطف".الشؤيفعالعريرية،عذلؾعاّش ع راؾعالذيعي يّلدعرنوعحبُّ

ذترت دا مكضل ىػن ؽ أف تػؿ إ ىػنف وحػب كط ػد كهػك المتػنف الػذم كلػد كدػنش 
دوػػدل ك  حػػرج دػػا ذلػػؾل لتػػف الحػػرج كالحػػراـ هػػك دػػا أف وي لػػؿ الػػكطف ىػػ ب لت روػػؽ 
ال ػػنس كظرػػكر ال زادػػنت كالحػػركب  وػػ رـ  حىػػب هػػذا الػػركا ط الكط وػػ  درػػذا هػػك الػػذم 

وػػػراف وحرمػػػد اسىػػػسـ  ك  نوػػػ  إف تن ػػػت الحػػػركب  ػػػوف المىػػػيموفل تحػػػرب اللػػػراؽ كا 
 كغورهن. ُٖٖٗ-َُٖٗ
 

ءعالزلرػػ ءعاتػػ ي حياعالقتػػ يةعأيضػػً ،عتأخػػذياعرػػفعريمػػيراتع عىػػّؤ ـرعإفر قيلػػو:ع"ثػػ
ديػػنيـعق لػػدةع)الي يػػةع يػػررعالياتػػطة(،عكمػػيازعالتػػرقةعإذاعك نػػتعالي يػػةعرػػفععػػرؼع

رػػةعييػػيحعالفعػػؿعالقيػػيح(عكشػػي دةعالػػزيرعالرػػ ؿعتػػ عتػػييؿعالخيػػر،عيق لػػدةع) ثقيػػؿعالذ
علملعذّرةعالك ىفعال  عي حررؿعلني عخطيع ي ".ع

دتػػرة "الغنوػػ  ت ػػرر الكىػػوي " هػػا مػػف اكدتػػنر الغر وػػ  الرأىػػمنلو ل كالتػػا  ىػػمل  رػػن 
أحون ن مف المىيموفل كها دترة  نطت  كمحرمػ ل دػس ويتكوػؿ إلػل ال وػر  نلغػدرل ك  

ركم أف رىػكؿ ار ئوػيل ار ديوػد ك لػدع  ػرج وػـك أحػد  إلل المنؿ  أم طروؽ تن ت!
  »؟ قػػنلكا ورػػكد تػػذا كتػػذال دخػػنؿ: «مػػف هػػ  ء»دػػإذا تتو ػػ  حىػػ نء أك  اػػ نءل دخػػنؿ: 

ل دنلرىكؿ ئوػيل ار ديوػد ك لػدع تػنف دػا أحيػؾ الظػركؼ إ  أ ػد لػـ « ىتلوف  نلت نر
ر الكىػػوي ل ديػػـ وخػػؿ تمػػف وىػػتلف  رػػـ إ  أف وىػػيمكال ممػػن وػػدؿ ديػػل أف الغنوػػ    ت ػػر 

 .عُئوخكؿ دا زمن  ن أتحنلؼ كاىتلف  نلاوطنف ليكوكؿ إلل اكهداؼ!
                                                 

كاا الط را ا دا الت ور كاككىط كدود ىلد  ف الم ذر  ف أ ا حمود ذترا ا ف قنؿ الروثما: ر    (ُ)
ح نف دا الثخنت دخنؿ: ىلد  ف أ ا حمود د ى د إلل  دال ك خو  ر نلد ثخنت. م مل الزكاتد كم  ل 

 .َٕٓٗ رقـ  َّّ/ٓال كاتد تتنب ال رندل  نب ا ىتلن    نلمارتوف 
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ع
عرني ع ع قشعرُّ عال   عالفظيعة عالمراعـ عار ك ب عإلل عيير  عالن س ع"يدتعيا قيلو:
اُنت نية،عال  عّعيت ييحي عالحكيـعالشرق علر عييفعأين ءعاليربعيأين ءعالشرؽعرفع

ع."خْؽال ي يفعت عاليراعزعياٍ
تخىوـ ال نس إلل ارقا كغر ا هك تخىوـ غور وحوحل دأدتنر اس ىنف كم نهومد 
ها التا تحدد ىيكتدل   متنف إقنمتدل كالم ركض أف وتكف التخىوـ ديل أىنس 
اسىسـ كغورا مف الرأىمنلو  أك ا اتراتو ن كف هذا الم ندئ تلطا أت ندرن أدتنرا 

 م نهومن  نو   تؿ م رن.
اك سؽ قد  و تد دا مكضل ىن ؽل أمن مكضكع الغراتز دوحتنج  كمكضكع

 مكضكدرن إلل  يكرة تذلؾ لتتضح الوكرة:
 الغراتز:

 يؽ ار اس ىنف ذترا كأ ثل ك ليد محتن ن إلل الطلنـ كالاراب كا   منتل ك يؽ 
دود الغراتز الثن ت  التا إف لـ وا لرن أون د ا ضطراب كالخيؽ كهذا الغراتز دا 

 ميرن ثسث:م 
 . غروزة التدوف: كمف مظنهرهن التخدوس كالل ندة.ُ
 . غروزة ال كع: كمف مظنهرهن موؿ الر ؿ إلل المرأة كموؿ المرأة إلل الر ؿ.ِ
. غروزة ال خنء: تؿ إ ىنف وحب أف و خل دا هذا الحونة الد ون كوترا المكتل ّ

 كمف مظنهرهن حب التميؾ كحب الىوندة.
نت اللضكو  تددل ا  ىنف ددلن سا ندرنل دتؿ إ ىنف دود كهذا الغراتز كالحن 

هذا الغراتز كالحن نت اللضكو  كها محؿ ا  ت نرل كالحىنب كال زاء دا الد ون 
 كاآل رة كتمن وأتا:

منذا ارب كأتؿ هذا ا  ىنف؟ كمنذا د د؟ كأوف أدرغ اركتد؟ كمنذا تميؾ ك.؟ تؿ 
 ذلؾ أ حسؿ أـ حراـ؟

 لرىيد ئديورـ الىسـع ها لت ظوـ هذا ا اػ نعل دمػف أاػ ل دمف دكادا إرىنؿ ار
حن نتد كغراتزا كدؽ رىنل  ار كها اسىسـ دخد دنزل كمف أت ل   ىد هكاهن دخػد  ػنب 

 ك ىر.
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عالػػػنفس،عشػػػديدعالرع رمػػػة،عحػػػريٌصعلمػػػلع عالحيػػػ ة،عقػػػييُّ قيلػػػو:ع"اليريػػػ :عرػػػ ديُّ

ًْ:عمػػ ؼعالطيػػ ،عيػػرىعأفرع العضػػيعالضػػعيؼعرػػفعاليشػػرععاّن قػػ ـ...عت لمررػػ ن عرػػث
عالقػيةعتػ عالرػ ؿ...عيىػذاعالْ ينػ ع عتضيمةعتػ عالقػية،عيكػؿر يت حؽعالريت،عييرىعكؿر
رطييععلملعالعمبعيالطيش،عيػرىعالعقػؿعتػ عاُطػْؽ،عيالحيػ ةعتػ عخمػ عالحيػ ء...ع
،عياُعػي ءع أر عأىؿعالشرؽعتيـعأديييف،عيييمبعلمييـعضعؼعالقمبعيتمط فعالحػبِّ

علريؿعلمّرحرةعيليعت عغيرعريقعي ،عيالمُّطؼعيليعر عالخعـ...".لميمداف،عيا
تخىوـ ال نس إلل ارقا كغر ا غور وحوح تمن  و ت ق ؿ قيوػؿل كذتػرا ليمىػوحو  
كأثرهن دا اس ىنف الغر ا غور مكدؽن كف من ذترا مف و نت ال رمػن ا هػا وػ نت 

كالتمتػػل  نليػػذاتل ك  تػػؿ رأىػػمنلا كلػػوس ال رمػػن ا دخػػطل دنلرأىػػمنلا همػػد  مػػل المػػنؿ 
ادت نر لد  ػأم أمػر   ػرل دػس ورمػد الاػرؼ ك  ورمػد اللمػؿ الوػنلح! دػأم اػاء وػدر 
ديوػػد  نلمػػنؿ ويخػػدـ ديوػػدل كلػػك تػػنف مػػف المحرمػػنت تنلر ػػن كوػػ ند  أك ت ػػنرة ال مػػر أك 
دتح  وكت الددنرة أك ون ت الخمنر كغورهن مف المك خػنت التػا أكوػيترـ إلػل الرنكوػ  

 الخرو   إف انء ار.كال رنو  
كمن ذترا دف الستو ا تذلؾ غور وحوحل دنت نذ المخونس الخكما دػا الحتػـ د ػد 

 التكات ا أكقلد دا تثور مف اك طنء.
 

قيلػػو:ع"لػػيسعرػػفعشػػأفعالشػػرق عأفعيتػػيرعرػػ عاليريػػ عتػػ عطريػػٍؽعياحػػدة،عتػػْع
أرػرعتػْع ط يلوعطي لوعلملعات ي حةعر عيت حتػنوعاليريػ ،عيّافع كمرػؼع قميػدهعتػ ع

ـرع ُـّعت عشأفعظ لرػوعإلػلعأفعيػزيؿعلنػوعظمرػو،عثػ ًْعيي  ُيحتفعال قميد...عت لشرق عرث
عيراقيو،عتيق عت عالظمـعث نيًة...عأر عاليري عإذاعأخػذعلمػلعيػدع ّعيفكرعتيرفعيخمفوعّي

عظ لروعتْعيفم وعح لعيشمري ،عيؿعح لعيقطعي عييكييعرقطعي ".
أك اللػػػرؽ م ػػػنلؼ لاىػػػسـل  ػػػؿ و ػػػب أف تػػػؿ هػػػذا الت روػػػؽ ديػػػل أىػػػنس المتػػػنف 

وخػػنؿ: المىػػيـ كدرقػػد دػػف غوػػر المىػػيـ تػػذا...ل ثػػـ  ػػراا تػػنرة ومتػػدح الاػػرقووف ديػػل حػػد 
زدمدل كأ رل ومتدح الغر ووفل كحتل لك ذتر  لد ذلػؾ مػن ويمػدح مػف وػ نت الاػرقال 

ف اكدلػ نؿ أك من ومدح مف و نت الغر ا دإ د   ولػذرن كف المخوػنس هػك اسىػسـل كا 
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كأف تاػػػػن رت دػػػػا ظنهرهػػػػن لت رػػػػن ت تيػػػػؼ دػػػػا اكوػػػػؿ الػػػػذم ا  ثخػػػػت د ػػػػدل دن  خوػػػػند 
كالطند  ليحنتـ  نسىسـ د د المىيموف لوس ذ  كوغنرال  ؿ هك أمر مف ار  نل ولػ  

 كو  ذ تمن أمرل ك  ولد اىتل ندال كغور ذلؾ مف اكمثي  التا ذترهن.
 

قيلػػػو:ع"اليرييػػػيفعيتػػػ حمفيفعأريػػػرىـعلمػػػلعالعػػػداقةعتػػػ عخدر ػػػوعليػػػـعيال ػػػزاـع
القػػ نيف.عيالتػػمط فعالشػػرق عيتػػ حمؼعالرليػػةعلمػػلعاّنقيػػ دعيالط لػػة!ع...عالشػػرق ع
عشرتوعكّموعرت يَدٌععتيي ،عياليري عأكثرعر عييػ رعلمػلع أكثرعر عيي رعلملعالفريجعكأفر

يالريػ ءعتيػو،عياليريػ عحػريٌصعلمػلععحري وعيات قْلو!عالشػرق عحػريٌصعلمػلعالػديف
عالشػرق عايػفعالر ضػ عيالخيػ ؿ،عياليريػ ع القيةعيالعػّزعيالرزيػدعتييرػ !عيالخْعػة:عأفر

عايفعالرت قيؿعيالمد!".ع
لك أف غور مىيـ تتب هذا الىطكر للذر نا! كلتف أف وتت رػن مػف و ظػر إلوػد ديػل 

ذرل دػأم هزومػ  دتروػ  تػنف أ د دنلـ كوي س ال    كاللمنم  درذا هك الػذم لػوس دوػد دػ
ولػػػػن ا م رػػػػن التػػػػكات ا؟ كمػػػػف قػػػػنؿ أف الاػػػػرقا ئالمىػػػػيـع لػػػػوس لػػػػد حخػػػػكؽ؟ كهػػػػؿ أف 
التكات ا   ولرؼ دخػد ال ولػ   أ ػد درػد   خوػند الردوػ  ليرادػا  حىػب اكحتػنـ كلػوس 
اكهػػكاء؟ كلمػػنذا وىػػت خص مػػف الاػػرقا كالمىػػيـ ك ػػد وغػػنر ديػػل ال ػػركج؟ كلمػػنذا وػػترـ 

ء؟ إ  إذا تػػنف قيػػب المػػتًرـ لػػوس  ظو ػػنل دنلروػػنء دلػػؿ قي ػػا   وليمػػد إ  الاػػرؽ  نلروػػن
ار. كلمنذا هذا المدح الذم و نلؼ اسىسـ  تخدوـ الغر ا ك ليد ا ف المىتخ ؿ كال ػدل 
كا  تخػػػػنص مػػػػف الاػػػػرقا  أ ػػػػد ا ػػػػف ال وػػػػنؿ كالمنضػػػػال ألػػػػـ وليػػػػـ التػػػػكات ا تػػػػـ مػػػػف 

 غورا مف ال نس؟ ال وكص ها التا تمدح المىيـ كت ضيد ديل
 

قيلػػػػو:ع"الحكرػػػػ ءعالر ػػػػأخريفعاليرييػػػػيفعتػػػػ لد يـعظػػػػريؼعالزرػػػػ فعيالركػػػػ ف،ع
يخعيعيةعاٍحياؿ،عّخ ع رعالطريؽعتتمكيه،عيات ي حياعرػ عاتػ ي حيا،عح ػلعإنريػـع
اتػػ ي حياعتػػ عال رييػػدعالتي تػػ ع شػػمي عألػػيافعالرتػػ يدرعلمػػلع شػػديدعيطػػأةعالظمػػـع

،عييرثػؿعىػذهعال ػداييرعالق تػيةعنػ لياعالرػرادعأيعياّل ت ؼعيقعػدع عرػيـعالحقػدعلميػو
عيعضو،عرفع حريرعاٍتك رعي يذيبعاٍخْؽعيمعؿعاُنت فعإنت نً ".

تسـ غور وحوحل دنلزمنف كالمتنف لـ وتك ن وكمن دنمس دا التغوورل  ؿ الم ندئ 
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كمن تحميد مف دخنتد كأحتنـ كمن و  ثؽ د رن مف أدتنر ها التا ت رض  نكمـ 
 رنل ثـ إ د هذا ال خرة ديل وغرهن وظرر دورن ت نقضن كاضحنل إذ توؼ  كترتخا

وا لكف أدكاف المىت د ديل الظيـ  خود الحخد ديل الظنلـ اكت ر كمن ىو دود ذلؾ 
مف ار دا الم تملل لتتكف هذا التدا ور   ىرن أك تمن قنؿ الخنىو  حس سو ند 

 اك سؽ ال نضي  كاكدتنر المتحررة؟!.
نلضػػػػػركرة أف تتػػػػػكف حروػػػػػ  اكدتػػػػػنر  وػػػػػرال دخػػػػػد تتػػػػػكف اػػػػػرا تنسلحػػػػػند أك كلػػػػػوس  

اساراؾل أك أ رن تتكف ى  ن دا و ند  اكاونء الضنرةل أك إو ند التوردنت الردامػ  
 كالمحرم  تنلز ن كالاذكذ كغور ذلؾ.

 
ءعالُيْةعتعةعا ريعتعأثرعالنييػيف،عيلػـع حفػؿعيطػيؿعالطريػؽع قيلو:ع"يقدعتيؽعىّؤ

نمحػػتعيرتػػخت،عيألنػػ عي مػػؾعالفعػػةعأيلعػػؾعالحكرػػ ءعالػػذيفعلػػـعيػػأ ياعيػػديٍفعي عيػػو،عت
عديف،عكرؤتت عمرييريةعالفرنتيس،عيؿعر قػياعُت ػيؽع ع رّتكياعيرع داةعكؿِّ مديد،عّي

مػدرديه،عيمعمػيهععػ لحً ععالّدىرعت عدينيـعير عنقرحيا،عيىػذرييا،عيتػيرميا،عيقرريػيا،عح ػل
عل مديدعخميؽعأخْؽعاٍرة".

ذا التسـ كمػن  لػدا وظرػر دتػر التػكات ا الحخوخػال كهػك دتػر رأىػمنلا غر ػا دا ه
ومز ػػد  اػػاء مػػف ال تػػر ا اػػتراتا  ػػكدا أك دكف كدػػال درػػك ومػػدح الثػػكرة ال ر ىػػو  
كدخوػػدترن الرأىػػمنلو ل كهػػا دوػػؿ الػػدوف دػػف الحوػػنةل دنكدوػػنف تيرػػن  ػػؿ كاسلحػػند ملرػػن 

 د ػػؿ ليػػدوف دػػا الحوػػنةل كالاػػلب هػػك تيرػػن دػػا  ظػػر هػػذا الثػػكرة كم تركهػػن ىػػكاءل ك 
موػػدر الىػػيطنتل كهػػك مػػف وضػػل الدىػػتكر كالخػػكا وف التػػا تػػ ظـ الم تمػػل دػػف طروػػؽ 
 كا دل أمن اسىسـ كأحتنمد كطروخ  إوسحد لتؿ زمنف كمتنف دس   د لرن درمػن دقوخػن 

 ك  طروخن كاضحن د د التكات ا كأمثنلد.
 

يذييفعيرتػػػػمريفعيرتػػػػيحييفعقيلػػػػو:ع"يرػػػػ عأحػػػػيجعالشػػػػرقييفعأمرعػػػػيفعرػػػػفعيػػػػ
يّاتػػػراعيمييفعيغيػػػرىـ،عإلػػػلعحكرػػػ ءعّعييػػػ ليفعيييغػػػ ءعالعمرػػػ ءعالرػػػراعيفعاٍغييػػػ ء،ع
يالرؤت ءعالقت ةعالميْء.عتيمدديفعالّنظػرعتػ عالػّديفع...عييػذلؾعيعيػديفعالنػياقصع
عديػػٍفع الرعطرمػػةعتػػ عالػػديف،عيييذِّيينػػوعرػػفعالزياعػػدعالي طمػػةعررػػ عيطػػرأعلػػ دًةعلمػػلعكػػؿِّ
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ـعليده،عتيح  جعإللعرمدديفعيرمعيفعيوعإللعأعػموعالريػيفعاليػريءعرػفعحيػثعي ق د
 رميؾعاُرادةعيرت عاليْدةعرفعكؿعرػ عيشػيف،عالرخفِّػؼعشػق ءعاّتػ يدادعياّتػ عي د،ع
رعيطراعؽعال عمػيـعيالػ عّمـعالعػحيحيف،عالريّيػنعقيػ ـعال رييػةعالحتػنةعياتػ قرارع الريعِّ

ُع نتػػ فعإنتػػ نً ،عييػػوعّعيػػ لكفرعيعػػيشعالنػػ سعاٍخػػْؽعالرن ظرػػةعررػػ عيػػوعيعػػيرعا
عإخيانً ".

كتىتمر اللثرات كالز ت د د التكات ال د ا هذا ال خرة و مل المىيموف مل غورهـ 
دا مىتكل كاحد! كهذا كحدا هك ثيم  ت ورة دا ال رـل كأثـ وت لد ظيـل دتوؼ وىنكل 

وخوف كتتنب مل زل   المىيمكف  غورهـل المىيمكف الم م كف الذوف  م كا  نر دف 
 تغورهـ مف أهؿ اكدونف المحرد  كالدون نت الم تدد .

الت دودل كمنذا إلل زمن  ن ممف ورك كف لثخند  الغرب ثـ هك وددك تغورا دا 
دىن ن أف   دد  أحتنـ ث تتل كالتحؽ م يغرن ئويل ار ديود ك لدع إلل الردوؽ 

كادؽ الرأىمنلو  الغر و  ك  ولنرضرنل مل اكديلل إ  أف وراد  نلت دود أ د التغوور لو
التأتود أ د   ادتراض ديل التمىؾ  نسىسـ كاللمؿ  د تمن أ زلد ار ى حن د كدكف 

 حىب –زكاتد ك دع أك تأوود لظيـل لتف هذا لـ وتف قود التكات ا كا  من قود 
نرهن لمن رأل مف  نلليـ كالتليـ كغورهمن هك اليحنؽ  نلدكؿ الغر و  كأدت -اىتخراء تتن د

 رض  مندو  كدمرا و  دا ذلؾ الزمنفل أمن دا زمن  ن دتؿ وـك وظرر لي نس دكار 
 .-ى حن د-أدتنر الغرب كدوارـ ال نطل الذم هك إلل زكاؿن لم نل تد أحتنـ ار 

ػػدَّد: "ك ػػد    ػػنلت ر ولػػوش ال ػػنس إ كا ػػنن"ل  أمػػن  تنمػػد لي خػػرة  خكلػػد دػػف الػػدوف المي ى
اسىسـ الحؽ هك الذم دنات ال نس دا ظؿ حتمد لخركف  تؿ أدوػن رـ  دويرد ديود أف

كمػػذاه رـ كأدػػراقرـ  ىػػسـل كلػػـ وتلػػد أحػػد ديػػل غوػػران لكضػػكح اكحتػػنـ الاػػردو  التػػا 
تػػ ظـ دسقػػ  ال ػػنس   لضػػرـل كهػػذا لػػـ وم ػػل إطػػسؽ ل ػػظ الت ػػنر ديػػل غوػػر المىػػيموفل 

 ػػػد ؿ  أدوػػػن رـ ك  تػػػر ديػػػورـل ك حػػػف دػػػنلت ر ول ػػػا اس تػػػنرل درػػػـ وت ّْرك  ػػػنن ك  ػػػن   
 ت ػػػرهـ تمػػػن ت ػػػرهـ ارن ك رػػػـ لػػػـ وػػػد يكا دػػػا اسىػػػسـل كهػػػذا   وم ػػػل اللػػػوش دػػػا  يػػػد 

 كاحدل تمن ذترت    ن.
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عاٍرػػـعالرنحّطػػةعرػػفعمريػػ عاٍديػػ فع حعػػرعيميػػةع عكػػؿر قيلػػو:ع"ياٍرػػرعاليريػػب،عأفر
ع رميع ح تػيفعح ل يػ عاّم ر ليػةعانحط طي عالتي ت عت ع ي يني عيأريرعديني ،عّي

إّعي ل رتُّؾعيعريةعالديفع رتكً عركينً ،عييريديفعي لػديفعالعيػ دة،عيلػِنعـعاّل قػ دعلػيع
ع ك فعيفيدعشيعً ،علكنوعّعيفيدعأيدًا عٍنوعقيٌؿعّعيركفعأفعيكيفعيراءهعتعػؿ،عيذلػؾعأفر

دؼعأرضػً عالديفعيذٌرعميدعّعشييةعتيو،عتإذاععدقتعريرتً عطييً عنيتعينرػ ،عيّافععػ 
ق حمةعر تعيت ت،عأيعأرضً عريراقً عى ؼعاّت يدادعيعرى عييعير ي ،عيأتتدعأخْقيػ ع
يديني ،عح لعع رتعّع عرؼعلمديفعرعنلعغيرعالعي دةعيالنتؾعالمذيفعزي د يرػ علػفع

علملعاٍرةعرفعنقعير عكر عىيعرش ىدعت عالر نتكيف". عحدِّىر عالرشريععأضرُّ
هػػك تنلػػذم وىػػور دػػا حخػػؿ ألغػػنـ! دػػس ولػػرؼ أهػػك  إف الػػذم وخػػرأ دػػا هػػذا التتػػنب

كطػػل لغمػػن ىػػوخطلد أاػػسءل أـ أ ػػد كطػػل أرضػػن  نلوػػ  لوخػػرب  طػػكة إلػػل  ػػر اكمػػنفل 
وذـ اكمـ التا ت لؿ ى ب ت ي رن هك الترػنكف  ػأمر دو رػنل ثػـ ورددػد  -مثس–درك ه ن 

الىػ اؿ هػك: أف المخوكد  نلدوف ال ن ب الل ندم الذم   و  ػل اػوتن ديػل حػد زدمػدل ك 
لمػػنذا لػػـ و ػػوف دضػػؿ اسىػػسـ كقن يوتػػد ديػػػل ال رػػكض  ػػنكمـل دػػف غوػػرا مػػف اكدوػػػنف 
المحردػػػ  كالػػػدون نت الكضػػػلو  ال اػػػرو ؟ كلمػػػنذا لػػػـ وخػػػؿ أوػػػس إف الل ػػػندات كحػػػدهن   
ت رض  نلم تمل ك  ولمـ  ذتر الدوف؟ كتوؼ حتـ ديل الل ندات  أ رػن   ت  ػل اػوتن؟ 

التػػا إف زادت دػػف حػػدهن تػػنف ضػػررهن أت ػػر مػػف   لرػػن؟ كهػػؿ كمػػن هػػا هػػذا الل ػػندات 
المخوػػكد الل ػػندات اسىػػسمو ل أـ الكث وػػ ؟ كغورهػػن مػػف اكىػػتي  التػػا تتطيػػب اس ن ػػ  

 ل وكص التكات ا كحخؿ ألغنمد.
 

عتطريةعلـع فتد،ع عال رّق عاّم ر ل عإذاعع دؼعأخْقً  قيلو:ع"نعـ!عالديفعيفيد
ي لعرب،ع مؾعالنيضةعال  عن طميي عرنذعألؼعل ـععتينيضعيي عكر عنيضتعاُتْرية

ع."ليث ًع
وخؿ التكات ا اسىسـ  دؿ تيم  الدوف الذم ولرّْض  د تؿ حوف؟ حتل  لـ لمنذا

و رـ المطنلل لتتن د مخوكد تسمدل كهؿ أف اسىسـ هك أمر ثن كم  حوث أ د إف لـ 
ب كأكثن رن ديل دطرة لـ و د اك سؽ ال ودة ىتلدـ قن يوتد ليتغوور؟ كهؿ تن ت اللر 

ت ىد؟ كهؿ أف ا تانر اسىسـ  رذا اللنلـ المتراما اكطراؼ ك وف تؿ ال نس  م تيؼ 
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 أدراقرـ كو نترـ كرقود  رـل تن كا تيرـ مف ذكم اك سؽ ق ؿ م اء اسىسـ إلورـ؟
كقكلد ا  ػن  طيػب ال رضػ  ديػل أىػنس الػدوف د ثػن م ػذ ألػؼ دػنـ هػك قػكؿ مػردكدل 

إ   نسىسـ كحدا قك  كاحدال درك رىنل  ال نلؽ إلل الم يكؽل أمن من قػررا دس  رض  
التػػػكات ا مػػػف ال رضػػػ  ديػػػل طروخػػػ  الغػػػرب الرأىػػػمنلا درػػػا التػػػا ىػػػ  ت ل ػػػن الاػػػخنءل 
ف تن ػػت  كهػػدمت ديػػل أىنىػػرن دكلت ػػنل دكلػػ  ال سدػػ  اسىػػسمو  اللثمن وػػ ل التػػا هػػا كا 

ضػؿ كأقػـك د ػد ار مػف ا ىػتلمنر كأدتػنرا مىوت  ليتط وؽ دػا  لػض اكمػكرل لت رػن أد
 التا حميرن كركج لرن التكات ا كأمثنلد.

 
عأكثػرعالنػ سعّعيحفمػيفعع-رػ عاٍتػؼ-قيلو:ع"يقدعلمررن عىذاعالدىرعالطييػؿع أفر

عالنػػ سعلييػػدعرنػػ تعيـع ي لػػديفعإّعإذاعياتػػؽعأغراضػػيـ،عأيعليػػيًاعيريػػ ًء،عيلمرنػػ عأفر
عيلييدعالزر ف...".ع

تلمػػػوـ م حػػػؼل ك ظرتػػػد دورػػػن اىػػػتلسء كوػػػأس مػػػف قكمػػػدل كوػػػأس مػػػف تػػػسـ دوػػػد 
 رضػػترـل كهػػػذا تيػػػد مػػػردكد لمػػن ث ػػػت مػػػف أف ال وػػػر دػػا أمػػػ  محمػػػد ئوػػػيل ار ديوػػػد 

لػػػػل وػػػػـك الخونمػػػػ   مػػػػن تحمػػػػؿ مػػػػف رىػػػػنل  ىػػػػنمو  حٌميرػػػػن لرػػػػن ر رػػػػن   -ىػػػػ حن د–ك لػػػػدع كا 
  حتل كلك تنف دورػن دأ ر ت الل ند مف د ندة الل ند إلل د ندة رب الل ندل كهذا اكم

 لػػض الاػػكاتب د ػػد أدرادهػػنل لت رػػن ت خػػل تػػأم أمػػ  ىػػنمو  و ػػرج  لػػض أدرادهػػن دػػف 
 م دأهنل كواذكف دف تط وخد.

 
إحيػػ ءعالعمػػـععقيلػػو:ع"رػػ عأمػػدرعيػػ ٍرـعالرنحّطػػةعأفع مػػ رسعدياءىػػ عرػػفعطريػػؽ

عالّعػػْةع نيػػلع لػػفعيّاحيػػ ءعاليرػػةعرػػ عاّتػػ ع نةعي لػػديفعياّتػػ ف دةعرنػػوعيرثػػؿ:ع}إفر
عالعْةع رن عالن سعلنير عيطيعي ". عالفحش ءعيالرنكر{،عّعأفعي رِكمياعلملعأفر

هػػػذا هػػػك م  ػػػل تػػػسـ الليمػػػن ووف الػػػذوف و ليػػػكف الػػػدوف أمػػػرا ثن كوػػػن  لػػػد أف  ليػػػكا 
اسىػػسـ مىػػنكون لغوػػرا مػػف اكدوػػنف! درػػك  تسمػػد هػػذا  لػػؿ الػػدوف ميحػػؽ  ػػنلليـ ك ػػندـ 

م ديػـ دكف  رضػ  م ػدأ تحميػد كتطػكرا ىػومكت دػا لدل  و من الوكاب هك اللتسل دػأ
دخػػػكؿ الر ػػػنؿل كا ػػػرز مثػػػنؿ ديػػػل ذلػػػؾ اللػػػرب ق ػػػؿ اسىػػػسـ كأكر ػػػن ق ػػػؿ الرأىػػػمنلو ل 
كركىػػون ق ػػؿ ا اػػتراتو ل إذ لػػـ وظرػػر د ػػدهـ الليػػـ إ   لػػد  رضػػترـ ديػػل أىػػنس م ػػدأ 
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ت هػذا الػ سد و  ثؽ د د  ظنـل كل رل حنل ن الوـك دا  سد المىػيموف دمكمػنل دتػـ أ   ػ
مف الليمنء اكدػذاذل كتػـ دورػن مػف حميػ  الاػرندات كدػا اػتل ا  تونوػنتل كلت رػن 
لػػـ ت ػػد مػػف وأ ػػذ  وػػدهن كو ت ػػل م رػػنل  ػػؿ كأوػػ ح أوػػحنب هػػذا الاػػرندات د تػػن ديػػل 
الدكل ن ك رن لـ ت د لرـ درص دمؿ لت  لرـ كت ت ل مػ رـل ممػن اضػطر تثوػرا مػف هػذا 

لػػػ سدل لليرػػػن ت ػػػد مػػػف تخػػػدـ لػػػد  ػػػدمنترنل  لػػػد أف اىػػػتغ ت اللخػػػكؿ ليىػػػ ر إلػػػل  ػػػنرج ا
 د رـ  سدهـ اكويو .

 
قيلػػػو:ع"خمػػػؽعاهلُلعتػػػ عاُنتػػػ فعاتػػػ عدادًاعلمعػػػْحعياتػػػ عدادًاعلمفتػػػ د،عتػػػأيياهع
يعػػػمح نو،عيأيػػػياهعيفتػػػدانو...ع كػػػيفعال رييػػػةعياّتػػػ يدادعلػػػ رميفعر ع كتػػػيفعتػػػ ع

عرػػ ع ينيػػوعال رييػػةعرػػ عضػػعفي عي عينػػ ٌءعالن ػػ ع ،عتكػػؿُّ ُـّ يدرػػوعاّتػػ يدادعيقي ػػو،عيىػػؿعيػػ 
ع".يراءهعى د؟

وػػػػحوح إف اك ػػػػكوف ورػػػػػكداف ا  ػػػػفل أك و وػػػػرا دل أك وم ىػػػػػن دل تمػػػػن ذتػػػػر دػػػػػا 
الحػػدوث الاػػروؼل كهػػذا وتػػكف دػػا  داوػػ  تك ػػد الط ػػؿل ك لػػد تخػػدـ اللمػػر لرػػذا الط ػػؿ 

مك ػػكد  كا تسطػػد  ػػنلم تمل ت ػػد أف أدتػػنرا  ػػدأت  ػػنلتغور لوتػػكف دتػػرا وػػكرة دمػػن هػػك
دػػا الم تمػػل مػػف أدتػػنرل دت ػػد أف ال ػػنس دػػا زمػػف ال  ػػكة كال سدػػ  الرااػػدة ارتخػػكا إلػػل 
أدضؿ در نت التخكل كالوسح كالليـ  نلرىنل ل كتراهـ دا دور الدومخراطو  ولميكف 
 نلحروػػنت كاكدتػػػنر الغر وػػ ل كديػػػل هػػذا دػػػنلم تمل ور ػػا اكدػػػراد تر وػػ  قػػػد ت ػػكؽ تر وػػػ  

من ذترا التكات ا دف تػأثور ا ىػت داد وػحوحل إ  أف ىػيطنف الدكلػ  اآل نء ك  نترـل ك 
ف ار  كقكا و رن التا ت ظـ الم تمل لرن الدكر اكت ر مف ا ىت داد دػا تر وػ  الردوػ ل كا 

 لوزع  نلىيطنف من   وزع  نلخر ف.
 

يؿعقيلو:ع"اُنت فعّعحدرعلي ي يوعرقّيً عيانحط طً .عيىذاعاُنت فعالػذيعحػ رتعالعقػ
ـرع ـرعخ لقػوعاتػ عداده،عثػ تيو،عالذيع حررؿعأر نػةع رييػةعالػنرفس،عيقػدعأي يػ عالعػيالـ،عتػأ 
أيكموعلخير و،عتييعإفعيشأعالكر ؿعييمُعتيوعإللعر عتػيؽعرر يػةعالرْعكػة،عيّافعشػ ءع

ع ميرسعي لررذاعؿعح لعأحّطعرفعالشي طيف...".
تر و  ال  س"! دتر و  ال  س  تسمد وحوح دا هذا ال خرة لك  د نرة: "تحمؿ أمن  
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يىل  ن ى ى دى ٍض ىن اٍكىمى ها  زء مف اكمن   التا تحميرن اس ىنف دا قكلد تلنلل: ئًإ َّن دىرى
ٍ ىىنفي ًإ َّدي تى  يىرىن اٍسً مى نفى الىَّمىنكىاًت كىاٍكىٍرًض كىاٍلً  ىنًؿ دىأى ىٍوفى أىٍف وىٍحًمٍي ىرىن كىأىٍا ىٍخفى ًمٍ رىن كىحى

ن  ع اكحزاب: ظىييكمن ريك ن  .ِٕ ى
ذا من ألحخ ن هذا الل نرة  غورهن مف الل ػنرات التػا دػا التتػنب دإ ػد و رػـ م رػن أف  كا 
الػػػدوف هػػػك دسقػػػ  ال ػػػرد  ر ػػػدل كمػػػن وػػػأمرا  ػػػد مػػػف ترػػػذوب   ىػػػدل أمػػػن  ػػػنقا ملػػػنمست 

ف تػنف قوػدا تػذلؾ الم تمل كقكا و رن دوضلرن الالب  إرادتد تمن دػا الدوم خراطوػ ل كا 
 ! نل   ت رلمدرا 
 

علػِدٌفعيطيعػو،عيلكّنيػ ع ـٌ قيلو:ع"اُنتػ فعتػ عنشػأ وعك ليعػفعالررطػب،عتيػيعرتػ قي
عيػيسعييقػ علمػلع أىياءعال رييةع ريؿعيوعإللعيريفعالخيرعأيعشر ؿعالشػّر،عتػإذاعشػبر
أري لوعر عداـعحيػً ،عيػؿع يقػلعريحػوعإلػلعأيػدعاًيػديفعتػ عنعػيـعالتػريرعيإيف عػوعحػؽرع

محػػيـعالنػػدـعلمػػلع فريطػػو.عيريرػػ عكػػ فعّعغرايػػةعتػػ ع شػػييوععيظيفػػةعالحيػػ ةعأيعتػػ 
ع اُنتػػ فعيعػػدعالرػػيتعيػػ لررءعالفػػرحعالفخػػيرعإذاعنػػ ـعيلػػذرتعلػػوعاٍحػػْـ،عأيعيػػ لرمـر

عالم ن عإذاعن ـعتيشي وعقيارصعاليمدافعيييامسعكمُّي عرْـعيآّـ".
كرد ذتر التكات ا أف اس ىػنف إذا اػب وػ س ك خػا ديػل أمونلػد غوػر وػحوحل لمػن 

دا ال خؿ كمن قطل  د اللخػؿ مػف أف أمػر الرػدل أك الضػسؿ قػنتـ مػدل حوػنة اس ىػنفل 
كتـ وتغوػر اس ىػنف مػف حػنؿ إلػل حػنؿ؟ دو تخػؿ مػف الضػسؿ إلػل الرػدلل كمػف الرػدل 

 إلل الضسؿ كدا تؿ مراحؿ دمرا.
أمػػن ذتػػرا للػػذاب الػػركح أك  لومرػػن دإ ػػد وحتػػنج إلػػل تػػدقوؽل دظػػنهر تػػسـ التػػكات ا 

ف تػػػنف درمػػػد تػػػذلؾ درػػػك درػػػـ  ػػػنطل ه ػػػ ن أف اللػػػذاب هػػػك ليػػػركح دخػػػط دكف ال ػػػدفل كا 
كمػػردكدل دػػنل لوـ أك اللػػذاب دػػا اآل ػػرة هػػك ليػػركح كلي ىػػد ملػػنل قػػنؿ تلػػنلل دػػف  لػػث 

ًمػوـه ئ ـى كىًهػاى رى ػٍف ويٍحػًا اٍلًلظىػن ع قيػٍؿ ويٍحًوورىػن ٖٕاك ىند مل اكركاح ليحىنب: ئ...قىػنؿى مى
ًيوـهع وس:  الًَّذم أىٍ اىأىهىن ٍيؽو دى ؿى مىرَّةو كىهيكى ً تيؿّْ  ى  .ٕٗ-ٖٕأىكَّ

كمف اسومنف  ل نآل رة كمن دورن مف     ك نراسومنف  -تلنلل–كقد أك ب ار 
 كوي ىكفكوار كف  لوـ محىكسل كأف أهيرن وأتيكف  هك  نل    اسومنف  أف  لومرن

ـٍ ًكٍلدى كوطتكف كوتيذذكف يىٍوًر تىٍأسو . قنؿ تلنلل: ئوىطيكؼي دى ل ً أىٍتكىابو كىأى ىنًروؽى كى يَّديكفى افه مي ى
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لىٍحـً طىٍورو ًممَّن  ل كى كفى وَّري دىنًترى و ًممَّن وىتى ى ل كى ٍ رىن كى ى وي ًزديكفى دَّديكفى دى ل  ى ويوى ًلوفو ًمٍف مى
ن تىن يكا وى  زىاءن ً مى أىٍمثىنًؿ اليٍُّ ليً  اٍلمىٍت يكًفل  ى ل تى ل كىحيكره ًدوفه ع كقنؿ تلنلل: وىٍاتىريكفى ييكفى ٍلمى

يُّكا أىىىنًكرى ًمٍف  ٍىتىٍ رىؽهل كىحي ـٍ ًثوىنبي ىي ديسو  يٍضره كىاً  نًلوىري ع كقنؿ ئدى ًروره ـٍ ًدورىن حى ًل ىنىيري ئكى
رىن  ـٍ رى ُّريـٍ اىرىا نن طىريكرانع كقنؿ: ئًإفَّ اكىٍ رىارى وىٍارى يكفى ًمٍف تىٍأسو تىنفى ًمزىا ي ىىخىنهي ًدضَّ و كى

ك ىرىن تىٍ ً ورانع... إلل غور ذلؾ مف أ تىندي  ري ٍو نن وىٍارىبي ً رىن ًد ىندي اليًَّد وي ى ّْ كاع ال لوـ كرانل دى
 ح .االتا ذترهن الخر ف ور 

 ولذ كفدذاب محىكسل كأف أهيرن  هك كمف اسومنف  نل نر اسومنف  أف دذا رن
كرد دا وروح الخر ف مثؿ التلذوب  نلىسىؿ كاكغسؿ ممن أ كاع اللذاب دا ال نر  

كالخطراف كأط نؽ ال وراف كأتيرـ الزقـك كار رـ المنء تنلمرؿ كالحموـ. قنؿ ار تلنلل: 
ىىًلورانع كقنؿ: ئًإفَّ  ع كقنؿ: ئًإ َّن أىٍدتىٍد ىن ًلٍيتىنًدًروفى ىىسىًىسن كىأىٍغسى ن كى ـٍ ًمٍف قىًطرىافو ئىىرىاً وييري

ٍف وىٍىتىًغوثيكا ويغىنثيكا ً مىنءو اى  ع كقنؿ: ئكىاً  ًموـو ع كقنؿ: ئًدا ىىميكـو كىحى ـي اكىًثوـً ل طىلىن قُّكـً رىةى الزَّ  ى
ع كقنؿ: ئكى ى  ع تىنٍلميٍرًؿ وىٍاًكم اٍلكي يكاىل ً ٍتسى الاَّرىابي  .طىلىنـه ًإ َّ ًمٍف ًغٍىًيوفو

 
ريفعيالقػديةعياّق يػ س،عتػأىُـّعأعػيلي عقيلو:ع"ال رييةعرمكٌةع حعؿعيػ ل عميـعيال رػ

عالػديفع ًْ عٍفر عتريلي عيمػيدعالػديف.عيمعمػتعالػديفعترلػً عّعأعػ يميدعالررييف،عيأىُـّ
ـٌعّعيفيدعالعرؿعإذاعلـعيكفعرقرينً عي ل رريف".ع علم

 ؿ إف الوكاب هك دتس من ذترا التكات ال دنكوؿ هك الدوف كال رع هك ك كد 
قدكةل كمن وتى د اس ىنف دكؽ ذلؾ مف الملنرؼ دف طروؽ  المر وف الذوف وتك كف

التليوـ كالتمروف كا قت نسل كمن قودتد مف الدوف هك اسىسـ   غورن كف دود دخودة 
 و  ثؽ د رن  ظنـل تخ ل اللخؿ كتكادؽ دطرة اس ىنفل تمن ذترت دا مكضل ىن ؽ.

ىػػيكتد دػػا الحوػػنةل دنكوػػؿ دػػا اس ىػػنف هػػك  مػػن وحميػػد مػػف أدتػػنر تحػػدد  ظرتػػد ك 
كهػػذا اكدتػػنر حتػػل تػػ ثر دػػا ىػػيكؾ اس ىػػنف و ػػب أف تتػػكف دػػا   ػػس هػػذا اس ىػػنف 
تم نهوـ ثن ت  كق ندنت راى  ل كهذا الرىكخ   وتكف  نلتليوـ ك   نلخػدكة دخػطل  ػؿ إ ػد 

 وتكف دف طروؽ اسومنف كمن و رضد مف ق ندنت كأحتنـ.
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تعشػػرًاع ضػػ ترتعرػػ عالػػّنفسعييلييػػ عقيلػػو:ع"رمكػػةعال رييػػةعيعػػدعحعػػيلي عإْفعك نػػ
الشيط فعالخّن سعترتخت،عيّافعك نتعخيرًاع يقلعرقمقمةعك لتفينةعتػ عيحػرعاٍىػياء،ع
عيالعْنيػػة،عأيعالػػيازععالتي تػػ علنػػدعيقػػيفع ّعيرتػػيعييػػ عإّعترليػػ عالػػدين عتػػ عالتػػرِّ

عالعق ب".
 كقكة تسمد وحوح دا أف المىيـ ورددد دف ملوو  ار أمرافل كهمن تخكل ار

الخن كفل دإف لـ وحوؿ الم ل  تخكل ال ردل دخكة الخن كف ها التا ترددد د د وخوف 
 اللخنبل دإف ار وزع  نلىيطنف من   وزع  نلخر ف.

أمػػن مػػن ذتػػرا دػػف رىػػكخ التر وػػ  إف تن ػػت اػػرال درػػك لػػوس ديػػل اسطػػسؽل لتىػػيوم ن 
التػػندر  وػػ حد دخػػد وأف الرػػدل كالضػػسؿ وىػػتمر مػػل اس ىػػنف إلػػل   ػػر وػػـك دػػا حونتػػ

 الم مف تندرال ك ىأؿ ار الىسم . و حو كقدم م نل 
 

عشأنو،ع عت لة عكّؿ عاُنت ف عيميؿ عإلع ر عتيو ععرعر عريٌح ع"ياّت يداد قيلو:
عقتريو عأيعاٍخْؽ،عأر عالعي داتعرنوعتْعيرّتي عٍني ع يىيعُرفِتٌدعلمديفعت عأىِـّ

ع عاٍرـ عت  عاٍدي ف ع يقل عيليذا عأكثر. عرمّردةع ْعرو علي دات علف علي رة الرأتيرة
عرنكرع ع نيلعلفعتحش ءعّي ع رتعل دات،عتْع فيدعت ع طييرعالنفيسعشيعً ،عّي
لفقدعاُخْصعتيي ع يعً علفقدهعت عالنفيس،عال  عألفتعأفع  ممأعي  مّيىعييفعيديع
عُيت يربعت ع عّ عيليذا عيالخداععيالنف ؽ، عالكذبعيالّري ء عت عزياي  عاّت يداد تطية

عر عريِّو،عير عأييوعيأرِّوعا ٍتيرعاٍليؼع مؾعالح ؿ عأيعالّري ء،عأفعيت عرموعأيضً 
ععير عقيروعيمنتو،عح لعير عنفتو".

دا هذا ال خرة ددة مغنلطنتل دنلدوف   وخىـ إلل قىموف دخط تمن ذتر التكات ا! 
 دإ  ن إف أرد ن تخىوـ الدوف  حىب مكضكدنتدل درك لوس أ سؽ كد ندات دخط تمن
وظف  ذلؾ الليمن وكفل  ؿ إف الدوف دود اللخودةل كدود أحتنـ الملنمست  أ كادرن 
كت ووسترنل كدود اللخك نتل كال و نت. كقكلد: "ت خل اكدونف دا اكمـ المأىكرة.." 
تذلؾ دود ا تخنص مف قدر اسىسـ  مىنكاتد ئحناناع  نككثنفل كمن حيرّْؼ مف 

 اكدونف.
 ت  ل دا اكمـ المأىكرةل  لـ هذا وتكف دا غور اكم  كذترا أف الل ندات  
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اسىسمو  كدو رن اللظوـل كهك أمر   و ط ؽ ديل د ندات اسىسـ المرت ط   لخودة 
 دظوم  ها الي  ت ور الظسـ كتحرؽ ال ىندل كت رل دف ال حانء كالم تر.
ذلؾل درػا  كأمن من ذترا مف و نت ذموم  كمحرم  تنلرونء كالتذب كال داع كغور

ممػػن حرمػػد اسىػػسـ ك  ووػػح كوػػؼ المىػػيموف  رػػنل ك  نوػػ  أف الروػػنء كال  ػػنؽ مػػف 
 اكدلنؿ الخي و ل دتوؼ درؼ ذلؾ؟!

 
ـرع قيلو:ع"ال رييةع رييةعالمتـعيحدهعإللعتن يف،عىػ عيظيفػةعاٍـعأيعالح ضػنة،عثػ

ـّعُ ضػػ ؼعإلييػػ ع رييػػةعالػػنفسعإلػػلعالتػػ يعة،عيىػػ عيظيفػػةعاٍيػػييفعيالع عمػػةعرعػػ ًع ،عثػػ
ع ػػأ  ع ـر ُ ضػػ ؼعإلييػػ ع رييػػةعالعقػػؿعإلػػلعاليمػػيغ،عيىػػ عيظيفػػةعالرعمِّرػػيفعيالرػػدارس،عثػػ
ع ػأ  ع رييػةع ـر ػدتة،عثػ  رييةعالقديةعي ٍقرييفعيالخمطػ ءعإلػلعالػزياج،عيىػ عيظيفػةعالعُّ

عالرق رنة،عيى عيظيفةعالزيميفعإللعالريتعأيعالفراؽ".
 ىػنف لػوس ديػل اسطػسؽل دخػد من ذتػرا مػف تخىػوـ التر وػ   حىػب مراحػؿ دمػر اس

وحوػػؿ مػػػن ذتػػػرا كقػػد   وحوػػػؿل أك قػػػد تتػػدا ؿ  لػػػض المراحػػػؿ  ػػ لضل كأمػػػن قكلػػػد: 
"الوػػدد "ل دنلغنلػػب دػػا حوػػنة اس ىػػنف كمػػن وىػػورهن لوىػػت الوػػدؼل  ػػؿ مػػن وىػػورهن هػػك 
أدتنر هذا اس ىنف كم نهومػد التػا تددلػد كف ووػنحب مػف وػراا وحمػؿ   ػس أدتػنرا أك 

تل ا تونرا ليزك   وأتا دا الغنلب لمن وراا مف قػرب أدتنرهػن كدتػنرا أك قرو ن م رنل كح
 طروخ  دوارن التا وح رن كورضل د رن.

 
عيػػدرعأفع عػػحبعال رييػػةعرػػفعيعػػدعاليمػػيغ،ع رييػػةعالظػػريؼعالرحيطػػة، عقيلػػو:ع"ّي
ي رييػػػةعالييعػػػةعاّم ر ليػػػة،عي رييػػػةعالقػػػ نيفعأيعتػػػيرعالتي تػػػ ،عي رييػػػةعاُنتػػػ فع

عنفتو".
ف تنف مف هذا الم ثرات من قد وتكف ق ؿ ال يكغ.تسم  د وحوحل كا 

 
قيلػػو:ع"الحكيرػػ تعالرن ظرػػةعىػػ عال ػػ ع  ػػيّللعرْحظػػةع تػػييؿع رييػػةعاٍرػػةعرػػفع
حػػيفع كػػيفعتػػ عظيػػيرعاًيػػ ء،عيذلػػؾعيػػأفع تػػّفعقػػيانيفعالنكػػ ح،عثػػـع ع نػػ عييمػػيدع

ـرع ف حعييػيتعاٍي ػ ـعالمقطػ ءع.. .عي تػيرعلمػلعحفػظعالق يْتعيالرمّقحيفعياٍطي ء،عث
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عشػػؤيفعالرػػرء ع العػػ داتعالقيريػػة،عيّانرػػ ءعاُحت تػػ تعالرمميػػةع...عيىكػػذاع ْحػػظعكػػؿر
يلكػػف،عرػػفعيعيػػد،عكػػ عّع خػػّؿعيحري ػػوعياتػػ قْلوعالشخعػػ ،عتػػْع قػػربعرنػػوعإّعإذاع

عمنلعمررً عل ع قيو،عأيعر تعل ياريو".
دا أكر ن د د  -تمن وراهن–دا هذا ال خرة تأف التكات ا ووؼ الحونة ال نضي  

 داو   رضترن  نلرأىمنلو ل كر وتد هذا توح مف المىيـ أك غورا! دذترا "اليخطنء" هك 
من  تج دا أكر ن مف الحرو  الا وو  كالز نل دنليخطنء   ك كد لرـ دا اللور 

 اسىسما إ   ندر ال ندر.
وحوح  كقكلد: "ح ظ اللندات الخكمو "ل تذلؾ   ك كد لرذا ال تر دا اسىسـل

كتمن ذترت    ن إف اسىسـ   ويغا اك ىنب أك الخكمونتل كلت د    س الكقت وحـر 
أف تي لؿ را ط  الدـ أىنىن لسرت نط  وف ال نسل هذا الرا ط  التا طنلمن أثنراهن 

 المىتلمركف لضرب اسىسـ أك ل كلتمزوؽ  سدا كأهيد ثن ون.
درػػك مػػن واػػرد ديػػل مػػن ذترتػػد مػػف أف  أمػػن قكلػػد: "تػػا   ت ػػؿ  حروتػػد كاىػػتخسلد"ل

التكات ا ومتدح اللوش اككر ػا الرأىػمنلال درػذا الموػطيحنت كمػن تحميػد مػف ملػن ا 
  ك ػػػكد لرػػػن دػػػا اسىػػػسـ ك  دػػػا المىػػػيموفل كا  مػػػن هػػػا أدتػػػنر رأىػػػمنلو  تخػػػدس ال ػػػرد 
كحروتد  أف و لؿ أم ااء من لـ و ذ غورا ديل حد زدمرـ! كهك مػن تػنف ىػ  ن لياػخنء 

 كقرب ليرسؾ تمن  راا دا أونم ن هذا دا الدكؿ الرأىمنلو ل كط نتل أهيرن.
 

قيلو:ع"يىكذا،عاٍرةع حػرصعلمػلعأفعيعػيشعاينيػ عراضػيً عينعػييوعرػفعحي  ػوعّع
يف كػػرعقػػّطعكيػػؼع كػػيفعيعػػدهعح لػػةععػػييةعضػػع ؼعي ػػركيـعيراءه،عيػػؿعيرػػيتعرطرعنػػً ع

عرة".راضيً عررضيً عآخرعدل عو:عتم ح عاٍرة،عتم ح عالي
لوػت التػكات ا  ػػذؿ  رػدا لوطيػػل ديػل أحتػنـ اسىػػسـن تػا وػػرل دظمترػنل كأ ػػد إف 
تػػنف ه ػػنؾ إىػػنءة دػػا تط وخرػػن دػػومتف لػػد أف وػػددك سوػػسحرنل   أف وتػػرؾ اسىػػسـ 
كأحتنمػػد لويحػػؽ  أكر ػػن ك رضػػترن ال نطتػػ ل ديػػك اطيػػل ديػػل أحتػػنـ اسىػػسـ لػػرأل توػػؼ 

كولنقػػب مػػف ولتػػدم ديوػػدل كتوػػؼ وحػػندظ  وحػػندظ اسىػػسـ ديػػل اس ىػػنف كهػػك   ػػوفل
ديوػػػد كلوػػػدا كرضػػػولن كغسمػػػن كاػػػن ن كر ػػػس كاػػػو ن كحتػػػل أرذؿ اللمػػػرل كمػػػن  ٌو ػػػد مػػػف 
أحتػػنـ الك وػػ  كال  خػػ  كغورهػػن مػػف اكحتػػنـ الت وػػويو ل ديمػػنذا تػػرؾ التػػكات ا تػػؿ هػػذال 
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 لوػػرل  لػػض مػػن دػػا الغػػرب ممػػن ويتػػكهـ أ رػػن وػػكر  مويػػ ل كالتػػا  ػػرل الوػػـك توػػؼ أف
 لػػض ال ػػنس تمػػػكت  كدػػن لىػػكء قػػػكا وف الرأىػػمنلو ل كأ ػػد لػػػوس ه ػػنؾ ك وػػ  ك  ت نلػػػ  
لمرضػػػل كد ػػػزةل كتوػػػؼ ت تػػػؾ الم تمػػػل  رذوػػػؿ اك ػػػسؽل كىػػػاء اللسقػػػنت هػػػذا إف 

 تن ت ه نلؾ دسقنت أوس! كالحمد ر ديل  لم  اسىسـ أك  ك  را.
 

عالعدالةعيالحريةعنشيط ًع لملعالعرػؿعييػ ضعنيػ ره،ععقيلو:ع"يعيشعاُنت فعت عظؿِّ
يلمػػلعالفكػػرعتػػيادعليمػػو،عإفعطعػػـع مػػذرذ،عيّافع مّيػػلع ػػريرحعي ػػرّيض عٍّنػػوعىكػػذاعرأىع
ًّعينتػ ًء،عأغنيػ ءع أيييوعيأقري ءه،عيىكػذاعيػرىعقيرػوعالػذيفعيعػيشعييػنيـ.عيػراىـعرمػ 
يتقػػراء،عرميكػػً عيعػػع ليؾ،عكمُّيػػـعداعيػػيفعلمػػلعاٍلرػػ ؿ،عيف خػػرعرػػنيـعك تػػبعالػػدين رع

ععععهعيمّده،علملعر لؾعالرمي رعإرثً علفعأييوعيمدِّه...".يكدِّع
أل نظ اللدال  كالحرو  ها أل نظ در و ل كلتف إف اىتلميرن التكات ا كمف ت ل 
الم تروف اككر ووفل تنف لرن ملنفو أ رلل كها الملن ا الرأىمنلو ل كثكرترن ديل 

تلمنؿ المىيـ لمثؿ هذا الدكل  الدو و  الظنلم  كالمىتل دة لي نسل دو ب ددـ اى
 اكل نظ إ  مل ال ونف.

كتؿ من ذترا التكات ا هك و ط ؽ ديل اس ىنف اككر ا الرأىمنلا الذم ولد 
الحونة كىلندترن  خدر من و  ود م رن مف ميذاتل   سؼ المىيـ الذم تتمف ىلندتد 

ذا اكحتنـ مف دا رضكاف ارل كالتا تتحخؽ  نلتزاـ أكامرال كترؾ  كاهودل كمن تتي د ه
 ماخنت ك ذؿ كتضحو  دا ى وؿ  وؿ هذا الغنو  الىنمو .

دكظو ػػ  المىػػيـ دػػا الحوػػنة ت تيػػؼ دػػف كظو ػػ  الرأىػػمنلا دػػا الحوػػنةل مػػل التأتوػػد 
ديل أف ا ىت داد مردكض مف أم ا صل أمن ض ط الدكلػ  لي ػنس  خكا و رػن دػس ولػد 

 م  كرادو  ليم تمل.اىت دادا أك تخوودا ليحرونتل كا  من الدكل  ها م ظً 
 

ًْعخ رػدًاعضػ ع عالقعػد،عحػ عرًاعّعيػدريع قيلو:ع"أر عأتيرعاّتػ يداد،عتيعػيشعخػ ر
كيػػؼعيريػػتعتػػ ل  وعيأيق  ػػوعييػػدرجعأي رػػوعيأليارػػو،عكأنرػػوعحػػريٌصعلمػػلعيمػػيغعأممػػوع
عأكثرعاٍتراءعّعتػير عرػنيـعالفقػراءع عأفر ليت  رع حتعال راب.عييخطن،عياهللعرفعيظفُّ

عيآّـعاٍتر".عّعيشعريفع
دا هذا ال خرة قد  نلؼ التكات ا من ذترا دا مكاضل أ رل مف تتن دل در ن وذتر 
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أف اكىراء وتألمكفل كدا غورهن وو رـ تنلحوكا نت التا   هـ لرن إ  ال طف كال رج! 
أمن ميٌذات ه  ء التلىنء درا مخوكرة ديل لذتوف اث توفن اككلل م رن لذة إذ قنؿ: "
ا  ليرـ  طك رـ مخن ر ليحوكا نت إف توىَّرتل كا   دمزا ؿ لي  نتنتل أك كهاكتؿل 

  ليرـ أ ىنمرـ دا الك كد تمن قوؿ: أ ن وب  وف المط خ ك ئالت وؼعل أك  ليرن 
ملنمؿ لت روز اك  ثوف. كاليٌذة الثن و  ها الٌردا   نىت راغ الاركةل تأف أ ىنمرـ 

لرن الحٌؾ ككظو ترن تكلود الودود  يخت دمنمؿ  رب ديل أدوـ اكرضل وطوب 
 كددلد. كهذا الارا ال روما دا الً لنؿ هك من ولما اكىراء كورمورـ  نلزكاج كالتكالد".
كقنؿ د رـ أوضن: "كهذا الحنؿ ت لؿ اكىور   وذكؽ دا التكف لذةن  لوـل غور 

ٍف  لض الميٌذات ال رومو .   نءن ديودن وتكف ادود الحرص ديل حونتد الحوكا و   كا 
 تلوى ". تن ت

كقنؿ: "كاللكاـ الذوف هـ قيويك المندة دا اكوؿ قد ووؿ مرضرـ اللخيا إلل 
در   قرو   مف ددـ التمووز  وف ال ور كالارل دا تؿّْ من لوس مف ضركرونت حونترـ 

 الحوكا و ". 
ا كقػنؿ: "كأمػن ا ىػت داد دإ َّػد وخيػب الىػػور مػف الترقٌػا إلػل ا  حطػنط... أدلنلػد التػػ

 ت يغ  نكم  حٌط  الل منكات دس ورمرن غور ح ظ حونترن الحوكا و  دخط".
كقػنؿ: "كهتػػذا ولػػوش اكىػور دػػا حػػوف وتػكف  ىػػم  دػػا ضػوؽ كضػػغطل ورػػركؿ مػػن 
ل وػػػكدّْع ىػػػخمنن كوىػػػتخ ؿ ىػػػخمنن إلػػػل أف و ػػػكز   لمػػػ  المػػػكت  ٍـّ ٍـّ ككادم غػػػ  ػػػوف دت ػػػ  هػػػ

 ."ؼ ديودمضولنن د ونا مل   رتدل دومكت غور  ىؼ ك  مأىك 
 

قيلو:ع"تيرىعأحدىـعنفتوعرنقيضً علفعالعرؿ،عٍنػوعغيػرعأرػيفعلمػلعاخ ع عػوع
عيعرػؿع ـر عالّتمبعحقً عطييعيً علَقييػ ءعتي رّنػلعأْفعلػيعكػ فعرػنيـ.عثػ ي لثررة.عيرير عظفر
عيػػدريعأيضػػً عرػػ عالتػػيب،ع عإ قػػ ف،عتيفشػػؿعضػػريرًة،عّي  ػػ رًة،عيلكػػف عيػػديفعنشػػ طعّي

ع."عدًاعأيعحظً عأيعط لعً عأيعقدراتييضبعلملعر عيتّريوعت
وحوح أف لسىت داد كالظيـ تأثور دا اللمؿ كالرغ   دودل لتف اكثر اكت ر وتمف 
دا التارولنت كالخكا وف التا ت ظـ الم تمل كمن وحوؿ دود مف إ تنج كتىكوؽل كالتا 

ؿ قد ىرقرن  تج أف تثورا مف ال نس   تميؾ اسرادة الحخوخو ل دنللخك  -الخكا وف-لىكترن
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الغرب ئ ترهو رنع دا  سد ن  نلختؿ كالتردودل ك ئترغو رنع  من دا  سدا مف اكمف 
كالمنؿل كالو ند  قودت  خكا وف   وىتطول ملرن أحد دا  سد ن مف دتح مو ل إ  
 اؽ اك  سل  ى ب الضراتبل كال منرؾ ديل المكاد ال نـل كا  نزات اللمؿ 

ترر نء كدكاتورهنل كالمكلدات كثم رن كثمف إو نرهنل كولك   تحوويرنل كمانتؿ ال
دضس دف دتح الحدكد أمنـ الىيل الردوت  كالر وو  التا تحطـ إ تنج هذا المون لل 
كورادؽ ذلؾ ددـ ك كد أم ددـ مف الدكل  لرذا الخطندنتل من  لؿ أتثر ر كس 

 ماخ  كال ىنرة. اكمكاؿ ترن ر ال سدل كتترؾ هذا اللمؿ الذم   ويتىب م د إ  ال
كمثؿ ذلؾ الت نرة كولك ترن كارت نطرن  خكا وف م ظم  الت نرة اللنلمو ل التا ها  

أداة  ود المىتلمروف لت  وذ ىونىنترـ التا تددـ ال  كؾ ك رام رن الر كو  ا ىتلمنرو ل 
كتردل  راءة ا  تراع  أف   تىمح  إدندة و ند  الم تج إ   إذف مف ا ترددل أك 

ؿ ا  تراع  نىمرن ئكهك الغنلبعل كتيـز ال نس  من وو لكف كمن   الار  ت  التا ىي ّْ
 وو لكف!

كقؿ مثؿ ذلؾ دف الزراد  دا ا تانر اكمراضل كتثرة الحارات كدا ددـ  
متندحترن مف ق ؿ الدكل ل كدتح ال سد أمنـ الم ت نت الر وو  كالمىرط  ل كغسء 

رنل من أدل إلل ا رونر أىلنر ال نتج المحيال كقي  الملدات الزرادو  ككقكد تاغوي
 ترؾ ال نس ليزراد  دا  سد ال وؿ كد ي  كال رات! -مثس-الذم  تج د د 

هػػذا غػػوض مػػف دػػوضل ك  وتػػكف اسوػػسح إ  دػػف طروػػؽ الدكلػػ ل دنلدكلػػ  هػػا  
 رادو  ال نس كها التا تأ ذ  أودورـ إلل ال ور كردلتدل أك إلل الت يؼ كحضوضد.

 
"اٍتػػيرعالرعػػذربعالرن تػػبعإلػػلعديػػفعيتػػّم عنفتػػوعي لتػػع دةعاٍخرييػػة،عقيلػػو:ع

عالػػدني ع تيعػدى عيمنػ فعذاتعأتنػػ فعينعػيـعرقػػيـعألػدرهعلػوعالػػرحرف،عيييعػدعلػػفعتكػرهعأفر
عرير عك فعخ ترًاعالعفق يف،عيؿعذلؾعىػيعالكػ عفعغ ليػً .عيليتػط ءع لنيافعاًخرة،عيأفر

فػػيفعرعػػ عييـعلمييػػ ،عيىػػ عنحػػيعقػػيليـ:عاُتػػْـعرتػػمي تعأظنُّيػػ عخ ّعػػةعييػػـعيعط
عاهللعليػػدًاعايػػ ْه،عىػػذاعشػػأفعآخػػرع الػػدني عتػػمفعالرػػؤرف،عالرػػؤرفعرعػػ ب،عإذاعأحػػبر
عاهللعيكػػرهعالعيػػدع الزرػػ ف،عحتػػبعالرػػرءعلقيرػػ ٍتعيقرػػفععػػميو.عيي ن تػػيفعحػػديث:ع"إفر
،عاليّط ؿ"،عيالحديثعالرفيدعرعنلع"إذاعق رتعالت لةعيت عيدعأحػدكـعغرتػًةعتمييرتػي "
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يي يػػ تميفعلػػفعالػػنصعالقػػ ط عالرؤّمػػؿعقيػػ ـعالتػػ لةعإلػػلعرػػ عيعػػدعاتػػ كر ؿعاٍرضع
عزخرت ي عيزين ي .عيأيفعذلؾعيعد؟".

لمنذا  ٌتر "الم تىب إلل دوف"؟ مل أف المخوكد هك اسىسـ كالمىيموفن  دلوؿ من 
  ىنرة الد ون كاك رة غنل ن  -تمن وىمود–ىوأتا مف تسمدل أمن حتمد ديل اكىور 

دردال كتؿ  -ى حن د-دحخن د وب! إذ أ د كتمن هك ملركؼ إف تؿ درد ىوأتا ار 
  س ت ندؿ دف   ىرنل كأف تؿ   س  من تى ت رهو   كىوحنى رن ار ديل اكقكاؿ 

 كاكدلنؿ كالمكاقؼ ك  تكضل ال نس تيرن  مىتكل كاحدل كدا تؿ المكاقؼ.
لظيـ الذم لـ وتف لد ود دا كقد وكلد اس ىنف كو اأ دا م تمل ا ىت داد كا

إو ندال ك  طنتؿ لد  ددلدل إ  إف وأمر  نلملركؼ كو رل دف الم تر  خدر 
اىتطندتدل كوىيؾ طروؽ التغوور الذم  و د لد  نلخد دف طروؽ ىود ن محمد ئويل 

 ار ديود ك لدع.
أمن من ذترا مف "مىيونت"ل دل وب أوضن! درا أحندوث وحوح  كردت دف 

ار ديود ك لدع الذم   و طؽ دف الركلل كها ركاونت تلنلج كاقلن  ال  ا ئويل
ملو نل كهك ولك   دوش المىيـ دا هذا الحونة التا ح ت  نلمتنرا  نل ى   لدل كمن 
تددكا مف الو ر ديل الحسؿ كالرضل  د كا مت نع دف الحراـ مرمن تنف مغرونل 

نل كهك ددكة اسىسـ ليم مف أف ك مخن ؿ ذلؾ ذتر أحندوث أ رل تلنلج كاقلن م تي 
لل   ر لحظ  دا  ولمؿ ك  وتكف  طَّن ل كأف ولوش الم مف  نكمؿ ك  ووأس كا 

 الحونة.
كمػػن ذتػػرا التػػكات ا مػػف أحندوػػث اػػرو     ولػػد متلنرضػػن أ ػػدال دنسىػػسـ لػػـ وتػػرؾ 

نفل انردة ك  كاردة إ   وف حتمرنل كهذا مػن  ليػد رىػنل   نلػدة تيوػًيح تػؿ زمػنف كمتػ
كتثػػػرة أحتنمرػػػن هػػػا لوىػػػت تلخوػػػدال  ػػػؿ ت وػػػوؿ لتػػػؿ اػػػاء ممػػػن وحتن ػػػد ال ػػػنس دػػػا 
حوػػنترـل كتػػؿ  ػػص ولػػنلج ماػػتي  ملو ػػد ت تيػػؼ دػػا كاقلرػػن دػػف غورهػػن التػػا لرػػن  ػػص 
ولنل رػػػن تػػػذلؾل كهػػػذا مػػػف رحمػػػ  ار  نل ػػػنسل كتاػػػرو ن كمػػػ  محمػػػد ئوػػػيل ار ديوػػػد 

 ك لدعل  أ رن ونح   الرىنل  ال نتم .
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عالق  ػؿ،عالػذيعيحػّيؿععقيلو: ـّ عىذهعالرتري تعالرثيط تع ييفعلندعذلػؾعالتػ "يكؿُّ
عاٍذىػػػ فعلػػػفعال رػػػ سعرعرتػػػةعتػػػيبعالشػػػق ء،عتيرتػػػ عالرتػػػؤيليةعلػػػفعالرتػػػ يّديف،
ٍُتػػراءعالرتػػ كيفعأنفتػػيـ،ع ييمقييػػ علمػػلعلػػ  ؽعالقضػػ ءعيالقػػدر،عيػػؿعلمػػلعلػػ  ؽعا

ـّ،عتيػػـعالعػػياـ،عييمػػوعالخػػياص،علرػػ عيردع تػػ عال ػػيراةعرػػفعنحػػي:عيألنػػ عييػػذاعالتػػ
عتمطةعإّعرفعاهلل"،عي"الح كـعّعي قّمدعالتيؼعمزاتً ،عإنػوعرقػ ـع "اخضعياعلمتمط فعّي
لْن قػػ ـعرػػفعأىػػؿعالشػػر"،عيقػػدععػػ غعيّلػػ ظعالرتػػمريفعيرحػػدِّثيىـعرػػفعذلػػؾعقػػيليـ:ع
عينػػػ قـعرنػػػو"،ع ـر عاهللعتػػػ عاٍرض"،عي"الظػػػ لـعتػػػيؼعاهللعينػػػ قـعيػػػو،عثػػػ "التػػػمط فعظػػػؿُّ

عتييعرقّيػدعي لعدالػةعأيعي"الرميؾعر عر عيردعت عىذاعالرعنلعإْفععحر ميريف".عىذاعيكؿُّ
رح رػػؿعلم أييػػؿعيرػػ عيعقػػؿ،عييرػػ عينطيػػؽعلمػػلعحكػػـعاًيػػةعالكريرػػةعال ػػ عتييػػ عتعػػؿع
الخطػػػػ ب،عيىػػػػ :ع}أّعلعنػػػػةعاهللعلمػػػػلعالظػػػػ لريف{،عيآيػػػػةع}تػػػػْعلػػػػديافعإّعلمػػػػلع

عالظ لريف{".
كتسمد ه ن  هك . مكضل ىن ؽالخدر دا تـ  ونف مكضكع الخضنء ك  داو  دإ د قد 

تمن ذترت    نل دس ووح تىمو  أحندوث ال  ا ئويل ار ديود ك لدع الذم   و طؽ 
دف الركل "مث طنت"!ل دتؿ حدوث و ط ؽ ديل كاقل ملوفل ثـ هك لمنذا  لؿ 
الوكرة تأ د ه نؾ ت نقضن دا اكحندوث؟! لمنذا   و رـ م رن إف المىيـ ديود 

–دا هذا الحونة كوتحمؿ مانقرن كوىيؾ طروؽ التغوور إلل من أرادا ار  نلو ر 
 مف حتـ اكرض  نسىسـل كهتذا ولمؿ تؿ ال وكص دكف إ تنر كحدهن.  -ى حن د

ثـ هك لمنذا و تر أف الىيطنف ظؿ ار دػا اكرضل هػذا الىػيطنف الػذم لػـ ولػرؼ 
 ل كلخمػػػ  ىػػػنتغ  لكحػػػكش المىػػػيمكف قػػػدرا إ   لػػػد أف ضػػػنعل دأوػػػ حكا دروىػػػ  ضػػػلو 

 الارؽ كالغرب مف غور المىيموف.
الىػػيطنف الػػذم أمر ػػن ر  ػػػن  طندتػػد د ػػد حتمػػد ل ػػػن  نسىػػسـل قػػنؿ تلػػنلل: ئوىنأىوُّرىػػػن 
ـٍ دىًإٍف تى ىنزىٍدتيـٍ ًدا اىٍاءو دىػريدُّ  اي ك الًَّذوفى  مى يكا أىًطوليكا اليَّدى كىأىًطوليكا الرَّىيكؿى كىأيكًلا اٍكىٍمًر ًمٍ تي

 .ًٗٓإلىل اليًَّد كىالرَّىيكًؿ..ع ال ىنء: 
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ػً  »كقنؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع:  ػ ول لىًخػاى ارى وىػٍكـى اٍلًخوىنمى يىػلى وىػدنا ًمػٍف طىندى ػٍف  ى مى
نًهًيوَّػػ ن  ػػنتى ًموتىػػ ن  ى لىػػٍوسى ًدػػا دي يًخػػًد  ىٍولىػػ هل مى ػػنتى كى ػػٍف مى مى ػػ ى لىػػديل كى ل كقػػنؿ أوضػػن: عُئ« ى حي َّ

ػ و كى »... يىػديل كى ى تىٍ ًزديػكا وىػدنا ًمػٍف طىندى ػٍوتنن تىٍترىهيك ىػديل دىػنٍترىهيكا دىمى ـٍ اى ًتتيػ ذىا رىأىٍوتيـٍ ًمٍف كي ى ل عِئ«اً 
 كغورهن مف أحندوث. 

 
ـٌعيلرػؿ.عيلػيسعرػفعشػأفعاٍرػـعالررميكػةعشػؤيني ،عأْفعييمػدع قيلو:ع"ال رييةعلمػ

عا عرفعيعمري .عح لعإفر لي حثعّعيرىعلندعاٍتراءعلمرػً عتػ عتيي عرفعيعمـعال رييةعّي
ًْعلفعاٍذى ف".ع عال رييةعردتينً عت عالك بعتض

ف تػػنف الخوػػد مػػف تسمػػد هػػك اكمػػ   تػػسـ دػػنـ! كلػػك حػػددا  أمثيػػ  لتػػنف أدضػػؿل كا 
ف رأل دورن الضلؼ دا زمن ػدل أك حتػل مػف  اسىسمو  د طأا  ىوـل كف التكات ا كا 

مػ  ال نضػي  تميػؾ أدظػـ رىػنل  كمػ رج ليتغووػر ورل ضل رن دا زمن  ػنل إ  إف هػذا اك
 دا اكرضل وويح كف و رض  مف وط خد دا تؿ زمنف كمتنف.

 
قيلػػو:ع"نعػػـ عرػػ عأيعػػدعاٍتػػراءعلػػفعاّتػػ عدادعلقيػػيؿعال رييػػة،عيىػػ عقعػػرعالنظػػرع
لملعالرح تفعيالِعَير،عيقعرعالتر علملعالفياعدعيالِحَكـ،عي عييدعالمت فعلمػلعقػيؿع

اليػدعلمػلعاُ قػ ف،عي كييػرعالػنفسعلػفعالتف تػؼ،عي كييػرعاليمػػدافعالخيػر،عي عييػدع
لفعنعرةعالي طؿ،عيرل يةعال ر يبعت عالشؤيف،عيرل يةعال ػيتيرعتػ عاليقػتعيالرػ ؿ.ع
ياّندت ععي لكّميةعلحفظعالشرؼ،علحفظعالحقػيؽ،عيلحر يػةعالػديف،علحر يػةعالنػ ريس،ع

ل نػةعالعمػـ،عُل نػ عالع عمػة،عُي عالػيطف،علحػبِّ ح قػ رعالظػ لريف،عيلحبِّ ةعالضػعيؼ،عّي
ّح قػػ رعالحيػػػ ة.علمػػلعغيػػػرعذلػػؾعررػػػ عّعينيػػتعإّعتػػػ عأرضعالعػػدؿ،ع حػػػتعتػػػر ءع

عالحرية،عت عري ضعال ريي يفعالع عميةعيالقيرية".
دا هذا ال خرة تظرر دخيو  التكات ا الليمن وػ  ال لوػدة دػف ال رػـ اسىػسمال كذلػؾ 

مػػػف أكر ػػػن تػػػنلكطفل كالحروػػػ ل الخكموػػػ ل   نىػػػت دامد الموػػػطيحنت الغرو ػػػ  التػػػا أ ػػػذهن
                                                 

ركاا مىيـل تتنب اسمنرةل  نب اكمر  يزكـ ال مند  د د ظركر ال تف كتحذور الددنة إلل    (ُ)
 .ُُٖٓ رقـ  ُْٖٕ/ّالت رل 
 .ُٖٓٓ رقـ  ُُْٖ/ ّتم  كارارهـ ركاا مىيـل تتنب اسمنرةل  نب  ونر اك   (ِ)
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ليػػػت  كالتػػػا تػػػنف لرػػػن اكثػػػر دومػػػن  لػػػد   ػػػث ال رقػػػ   ػػػوف المىػػػيموفل درػػػذا اكدتػػػنر إف  ي
أىنىػػن ليت توػػرل كتلوػػب تػػؿ دروػػؽ لكط ػػد أك قكمػػد أك أ ػػد وروػػد اللػػوش حػػرا دكف قوػػد 

 دإ رن ىتو ح ملنكؿ هدـ ل  و  الم تمل.
 

عالّنػػ سعإ لػػلعاتػػ ي حةعالكػػذبعيال حيُّػػؿعيالخػػداععيالنِّفػػ ؽعقيلػػو:ع"اّتػػ يدادعُيضػػطرُّ
يال ذلؿ...ىيعي ػيللعيطيعػوع رييػةعالنػ سعلمػلعىػذهعالخعػ ؿعالرمعينػة.عينػ ًءعلميػو،ع
ع عييـعت ع رييةعاٍين ءعال رييةعاٍيللعلملعغيرعذلػؾعّعيػدرعأْفعيػذىبع يرىعاًي ءعأفر

يػػ عيـعليػػـ،عأيع رييػػةعليثػػً ع حػػتعأرمػػؿع رييػػةعاّتػػ يداد،عكرػػ عذىيػػتعقيميػػ ع رييػػةعآ
عغيرىـعٍين عيـعتدى".

 حىػػب تػػسـ التػػكات ا ه ػػن إف اآل ػػنء دػػا دوػػر ا ىػػت داد   ور ػػكف أ  ػػنترـن كف 
 رػػػد التر وػػػ  ضػػػنتل   محنلػػػ  أمػػػنـ تػػػأثور تر وػػػ  المىػػػت د! كهػػػذا تػػػسـ غوػػػر وػػػحوحل 

د أف و يغػػكا كالكاقػػل وتذ ػػدل دػػإف اآل ػػنء لػػـ وترتػػكا تر وػػ  أ  ػػنترـ وكمػػنل كحتػػل اك  ػػنء  لػػ
دإ رـ و رقكف دومن  وػ رـل  ػوف مػف وحػب تر وػ  ا ىػت داد كورضػل  رػنل ك ػوف مػف و  ػر 

 ديورنل ك وف مف و ضؿ المكت ديل أف وت يؽ  أ سقرن.
 ظػػػرة ونتىػػػ    توػػػحل كلػػػك أ ػػػذ ال ػػػنس  رػػػن لتكق ػػػت الحوػػػنة! كحتػػػل إف تػػػنف لرػػػذا 

مف وػ نت ت ػرقرـ دػف غوػرهـ  ال ظرة كاقل دإ د   و ط ؽ ديل المىيموفن لمن وحميكف
 مف اكمـ.

 
 

ٍُتراءعّعيدتعيـعلمػزياجعقعػدعال يالػد،عإنرػ عيػدتعيـعإليػوعالميػؿع قيلو:ع"يغ لبعا
عالرمػّذاتعالحقيقيػة:عكمػّذةعالعمػـع الرظمـ،عيأنريـعح لعاٍغني ءعرنيـعرحريريفعرفعكؿِّ

ءعال عتػػ ءعتيػػ عرق عػػيرةعلمػػلعي عميرػػو،عيلػػّذةعالرمػػدعيالحر يػػةع..عأرػػ عرمػػّذاتعىػػّؤ
لػػذ يفعاثن ػػيف عاٍيلػػلعرنيػػ علػػذةعاٍكػػؿ،عيىػػ عمعميػػـعيطػػينيـعرقػػ يرعلمحييانػػ تعإفع
 يتررت،عيّاّعترزايؿعلمني   ت،ع...عيالمّذةعالث نيةعى عالّرلشةعي تػ فراغعالشػيية،عكػأفع
أمت ريـعخمقػتعدر رػؿعمػربعلمػلعأديػـعاٍرض،عيطيػبعليػ عالحػّؾعييظيف يػ ع يليػدع
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رهعاليييرػػ عتػػ عالِيعػػ ؿعىػػيعرػػ عيعرػػ عاٍتػػراءعييػػررييـعالعػػديدعيدتعػػو.عيىػػذاعالشػػ
ع."ي لزياجعيال يالد

تسـ ويظرػر مػن دػا قيػب التػكات ا مػف تت ػر كوػأس مػف م تملػدل كهػك تػسـ م ػنلغ 
ف وػػحت دإ رػػن  دوػػد  ػػدال كالم ػػركض أف وتردػػل التنتػػب دػػف مثػػؿ هػػذا اكمثيػػ  التػػا كا 

 .ت ط ؽ ديل الاكاذ دخط
 

كت عرعالحقيؽعغيػرعرعػيف،عيػؿعىػيعرعػررضعع-يدادزرفعاّت -قيلو:ع"الِعرضع
ع لي ػػؾعالُفّتػػ ؽعرػػفعالرتػػ يديفعياٍشػػرارعرػػفعألػػيانيـ...عيرػػفعاٍرػػيرعالرشػػ ىدةعأفر
اٍرػػـعال ػػ ع قػػ ع حػػتعأتػػرعأرػػٍةع ي يرىػػ عتػػ عالتػػير ء،عّعيرضػػ علمييػػ عأميػػ ؿعإّع

تػػ عي يشػيعتييػػ عتػػير ءعاًتػػريف:عكتػػيادعالعيػيفعتػػ عاُتػػي نييؿ،عيييػػ ضعاليشػػرةع
ُـّعإّع اٍتػػػػػريقييف.عيلػػػػػدـعاّطرعنػػػػػ فعلمػػػػػلعالِعػػػػػرضعُيضػػػػػعؼعالحػػػػػّبعالػػػػػذيعّعيػػػػػ 
دعيػػأزياجعأريػ  يـ،عت ضػػعؼعالَييػرةعلمػػلع حّرػػؿع ي ّخ عػ ص،عيُيضػػعؼعلعػقةعاٍّي

عرش ؽعال ريية،ع مؾعالييرةعال  عٍممي عشررععاهللعالنك ح،عيحررـعالتِّف ح".
تػػد اك وػػرة هػػا دلوػػؿ ديػػل أ ػػد إترػػنـ دظػػوـ   ووػػح أف ووػػدر مػػف مىػػيـ! كد نر 

وخود المىيموفل كحتػل لػك حوػيت حػن ت اػنذة ممػن ذتػر درػؿ ووػح أف تلمػـ ديػل 
 اكمـ؟!
 

ـرعلرػ ذاعي حررمػيفعرشػ ؽرعال رييػة،ع ٍُتراءعلفعالنش طعلم ريية،عثػ قيلو:ع"عر عأيعدعا
دىػػـعيػػ لعمـعمنػػياعلمػػييـعي قييػػةعإحت تػػيـ،عتيزيػػدينيـعشػػق ءًع رياعأّي ،عيىػػـعإْفعنػػير

ييزيدينيـعيًْء،عيليذاعّعغريعأفعيخ  رعاٍتراءعالذيفعتييـعيقيةعرػفعاُدراؾ،ع ػرؾع
ًْع مرتيـعاليْىةعإللعحيثع ش ء". دىـعىر عأّي

تسمػػد لػػوس ديػػل اسطػػسؽل  ػػؿ قػػد وتػػكف اللتػػس ك  نوػػ  د ػػد المىػػيموف الػػذوف 
يـ م يػص وىلكف لتغوور كاقلرـ تا وكادؽ اسىسـل كهػذا الىػلا مك ػكد د ػد تػؿ مىػ

 كديل مر اكزمنف.
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قيلو:ع"يّاذاعات كرن عكيؼعينشأعاٍتيرعتػ عالييػتعالفقيػر،عيكيػؼعي ريرػل،عنمػدعأنرػوع
عإذاع حػررؾعمنينػ ًع ـر حػررؾعشراتػةععُيمقرحعيو،عيت عالي لبعأيػياهعر ن كػدافعر ش كتػ ف،عثػ

رزامػو،ععأرِّوعت ش رو،ع...عتإذاعرػ عُتِطػـ،عيأ يػوعاليػذاءعالف تػدعيضػيؽعرعد ػو،عييفتػد
...عتػإذاعتػأؿعياتػػ فيـعرػ ذاعيرػ عىػػذاعليػ عّمـ،عُيزَمػرعييمكػػـعلضػيؽعُخمُػؽعأيييػػو،عيّافع
م لتير عليألؼعالرع شرة،عيين ف علنوعال يّمسعييعدانوعك عّعيقؼعلملعأتػرارىر ،ع
تيتػػ رقي عرنػػوعالميػػرافعالخمطػػ ء،عت نرػػلعألػػيافعالظػػ لريفعيرػػ عأكثػػرىـ،عتػػإذاعقييػػتع

جعاليػػ ب،عإلػػلعردرتػػةعاُلفػػةعلمػػلعالقػػذارة،عي عّمػػـععػػيُعرمػػْهعُيػػدت عيػػوعإلػػلعخػػ رع
الش  عـعيالتي ب،عتإْفعل شعينشأعُيض عت عرك بعأيعلندعذيععنعة،عتيكػيفعأكيػرع
القعدعريطوعلفعالّتراحعيالرراح.عتإذاعيمُعالشػي ب،عريطػوعأيليػ ؤهعلمػلعي ػدعالػزياجع

 عمنػلعلميػوعك عّعيفّرعرفعرش كم يـعت عشػق ءعالحيػ ة،عليمنػ عىػيعلمػلعنتػموعكرػ
ـرعىػػيعي ػػيللعال ضػػييؽعلمػػلعنفتػػوعيػػأطياؽعالميػػؿعيقيػػيدعالخػػيؼ،عيي ػػيللع أيػػياه،عثػػ

عالرت يّديفعال ضييؽعلملعلقموعيلت نوعيلرموعيأرمو".
ه ػن التػكات ا و ػنلغ دػا ال خػػد كالتلمػوـ تلندتػد دػا هػػذا التتػنبل كتأ ػد وروػد دػػرض 

حخد ديل كاقلد الذم ولػوش قكتد اكد و  دا  ظـ اكل نظل مل من دا قي د مف غوض ك 
 دود.
 

قيلو:ع"يىكذاعيعيشعاٍتيرعت عحيفعيكيفعنترةعت عضػيؽعيضػيط،عييػريؿعرػ ع
،عيػيدِّععتػقرً عييتػ قيؿعتػقرً عإلػلعأفعيفػيزعينعرػةعالرػيتع ٍـّ عيياديعغػ ٍـّ ييفعل يةعىػ

عرأتيؼعلميو ع."رضيعً عدني هعر عآخر و،عتيريتعغيرعآتؼعّي
 هذا التسـ! تؿ   س  من تى ت رهو  ل ك  ولمـ

 

عالحيػ ة.عت لنظ تػةع قيلو:ع"ير عأظمـعرفعيؤاخذعاٍتراءعلملعلػدـعال نػ عيـعيمػياـز
ًْ:علرػ ذاعييػ ـعييػ عاٍتػير؟عىػؿعٍمػؿععػحر وعيىػيعتػ عرػرٍضعرتػ رّر؟عأـعٍمػؿع رث
لذر وعيىيعالر ألـعكيفر ع قمربعمتروعأيعنظػره؟عأـعٍمػؿعذيؽعرػفعيمػ لسعأيعيؤاكػؿ،ع

ععحيةعالحي ة؟".يىيعرفعلفرتعنفتوع
كهؿ أ د مف كلد كدػنش دػا ظػؿ حتػـ ا ىػت داد ديوػد أف و تظػر مكتػد؟! غوػر   ػد 
 أحتػػنـ ار كمػػن دورػػن مػػف  وػػنف لتػػؿ مىػػيـ ولػػوش دػػا أم زمػػنف كأم متػػنفل كدػػا هػػذا 
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المكضل كغورا وظرر من ذترتد ىن خن مف أف تسـ التكات ا هػذا ومتػف أف وخكلػد مىػيـ 
 خيو  ك  ال  ىو  اسىسمو  تظرر د د التكات ا.أك غور مىيـل دس  رل الل

 
عشرًاعرفعىذا عكْ،عيؿع عح لةعأغني ءعاٍتراءعى عأقؿُّ عالرط ل عأفر عيظنفر قيلو:ع"ّي
ىـعأشقلعيأقّؿعل تيًة،عيأقعػرعلرػرًاعرػفعىػذا،عإذاعنقعػ يـعيعػضعالرنيِّعػ ت،ع زيػدع

عقميمػػوعتكثيػػرهعتػػييـعرشػػ ؽعال ظػػ ىرعي لراحػػةعيالرتػػ هعيالعػػّزةعيالرنعػػة،ع ظػػ  ىرًاعإفععػػحر
الك ذبعحرٌؿعثقيػؿعلمػلعلػيا قيـعك لتػكرافعي عػ حلعتُيي مػلعي لعػداع،عأيعك لعػ ىرةع

عالي عتةع  ض حؾعل رض عالزان .
حي ةعاٍتيرع شيوعحي ةعالن عـعالرزليجعي ٍحْـ،عتي عحيػ ةعّعريحعتييػ ،عحيػ ةع

علْقػةعليػ عيحفػظعا لرزايػ عاليشػرية،عيينػ ًءعيظيف ي ع رثيؿعرندرت تعالمتػـعتقػط،عّي
عي لنتػػيةع لمػػلعىػػذا عكػػ فعت قػػدعالحريػػةعّعأن نيػػةعلػػوعٍنػػوعريػػٌتعي لنتػػيةعلنفتػػو،عحػػ  
لييػػره عكأنرػػوعّعشػػ ءعتػػ عذا ػػو،عإنررػػ عىػػيعشػػ ءعي ُضػػ تة.عيرػػفعكػػ فعيمػػيدهعتػػ ع
اليمػػيدعييػػذهعالعػػيرةعيىػػ عالفنػػ ءعتػػ عالرتػػ يديف،عحػػؽرعلػػوعأفعّعيشػػعرعييظيفػػةع

ًْعلػػفعيع عأْفعلػيسعتػػ عالكػػيفعشػػ ءعغيػػرع ػػ ي عشخعػيةعتضػػ ظيفػػةعام ر ليػػة.عيلػػّي
لنظ ـعح لعالمر د،عح لعتم  تعالطييعةعيالعُّدؼعال  عىػ عرتػيي تعٍتػي بعنػ درة،ع

عرعيشةعاٍتراءعى عرحضعتيضل،عّعشيوعتيضل". علحكرن عيأفر
دا هذا المكضل كمن ق يد م نلغنت كت نكزات ت ورةل ثـ إف مف دنش دا زمف 

من أف ت دا ا ىت داد  هك إمن أف وتكف راضون  دل دت دا مت مس كدرحن  من د دال كا 
و غض ا ىت داد كأهيدل كهذا هك مف وترؾ الت مؿ كال رح إلل أف وتغور كضل الحونة 

 إلل حونة ورضل  رن ار ى حن دل كد دتذ   وىمل مف وحمؿ هذا الو نت أىورا.
 مف كلد كمػنت دػا دوػر ا ىػت دادل كتـ ذتر ن مرارا أ د   ووح التلموـل دتوؼ 

لػػـ وتتػػب لػػد الكوػػكؿ إلػػل مػػن ىػػلل  -ىػػ حن د-كرغػػب  ػػنلتغوور كىػػلل لػػد كلتػػف ار 
إلوػػدل ك    ىػػل أ ػػدا أف الم تمػػل اسىػػسما  ػػؿ كأمػػ  محمػػد ديوػػد الوػػسة كالىػػسـ   
تلػػدـ ال وػػر أ ػػدال ك  ترضػػل  ػػنلظيـ كالحػػراـ دػػا أف وتك ػػن دواػػرنل كمػػن ثػػكرة الحىػػوف 

ا ار د ػدع ديػل مػف غوػر ك ػدؿ حتػـ ار مػف اػكرل ك ولػ  إلػل كراثػ ل كمػن ت ػل ئرضػ
لل وكم ن هذا إ  انهد ديل ذلؾ.  ذلؾ مف أحداث كا 
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علَتراء،عقػيانيفعغرييػةعتػ عرق يرػة عال دقيؽعالعريؽ،عيفيدن عيأفر عقيلو:ع"لملعأفر
رَيػلعلمييػ ،عالفن ءعيععبعضيطي عي عريفي ،عإنر عاٍتيرعيرضعي عرػ علػيفعأرػو،عيي 

يقدعييدععتيي عيت عؽعالح مة،عييكيفعرنيـعالح ذؽعتيي علمرً ،عالر ىرعت ع طييقيػ ع
ًْ،عىػػيعالريترػػؽعتػػ عريػػدافعحػػربعالحيػػ ةعرػػ عالػػذؿ،عكػػ لينيدعيالييػػيد.عيالعػػ مزع لرػػ
ًْ،عتػْعيخػرجع لني ،عإّر عم ىؿعىذاعالقػ نيفعأيعالعػ مزعتطػرًةعلػفعا ِّي لػوعكػ لعربعرػث

ييػ ععػيي فعاّتػ يداد،ع ػ رًةعيضػرييفعييػ عاٍرضعأيعالحيطػ ف،ععلفعكينوعكرةعيمعػب
يأر عإذاعك فعلمزهعكر عيق ؿعلفعلرؽعى شر ،عأيعلػفعشػ ٍءعرػفعكرارػةعنفػسعأيع

ع ميف". عقيةعإحت سعأيعمت رةعمن ف،عتيكيفعك لحم رةع  كتررعّي
 تسـ قكما لوس لد كزف دا اسىسـل ديـ تتف الخكمو  وكمػن مخونىػن وػنلحن لخوػنس
ال ػػػنسل دػػػنللرب كحتػػػل الرناػػػما مػػػ رـ دػػػورـ اللزوػػػز كالػػػذلوؿل إ  مػػػف اتخػػػلل كغوػػػرهـ 
تػػذلؾل أمػػن الاػػرؼ كالردلػػ  ديػػـ تحوػػؿ إ  ليمىػػيموف الػػذوف اػػردرـ ار  نسىػػسـ كهػػك 
الرىػػػنل  ال نلػػػدة التػػػا دورػػػن ت ون ػػػن لتػػػؿ اػػػاء. كقػػػد وخػػػكؿ قنتػػػؿ: إف اللػػػرب أهػػػؿ  يػػػؽ 

ف وح هػذا الخػكؿ دػإف ار كط نتل طو   حتل ق ؿ اسىسـ. كال  كاب ديل ذلؾ هك: كا 
أرىؿ إلورـ ال  ا ئويل ار ديوػد ك لػدعل الػذم مػف  مػف  ػد تػنف لػد الاػرؼ كا   الػذؿ 
  خنتػػػد ديػػػل الاػػػرؾ كاككثػػػنفل كحتػػػل هػػػذا اك ػػػسؽ دأ رػػػن قػػػد  ىػػػ ت  أحتػػػنـ  دوػػػدةل 

ل لػػوس تمػػف  ن لػػ  دػػف دخوػػدة دروػػدةل دمػػف وتػػـر ضػػو د ك ػػد وػػ مف  ػػنر كالوػػـك اآل ػػر
 وترمد دو و  لخكمدل أك اررة لترمد.

 
عأخيؼعر عيخ توعاٍتيرعىيعأفعيظيرعلميوعأثرعنعرػةعاهللعتػ عالمتػـع قيلو:ع"إفر
أيعالر ؿ،عت عييوعليفعالمياتيسع)يىذاعأعؿعلقيػدةعإعػ يةعالعػيف(!عأيعأفعيظيػرع

عأيعمػ ٍهعأيعنعرػٍةعريرػة،عتيتػعلعيػوعح تػديهعإلػلعالرتػ يدِّع )يىػذاعلوعشػأفعتػ علمػـٍ
ذعرنػػو(!عيقػػدعي حّيػػؿعاٍتػػيرعلمػػلعحفػػظعر لػػوعالػػذيعّع أعػػؿعشػػرعالحتػػدعالػػذيعُي عػػير
يركنوعإخف ؤهعك لزيمةعالمريمة،عأيعالدايةعالثرينة،عأيعالدارعالكييرة،عتيحريي عيإتػن دع

عالشؤـ،ع)يىذاعأعؿعال ش ؤـعي ٍقداـعيالنياع عياٍل  ب(".
 كاوا ها ال وؿل كاكدتنب ها  داو  دإف المخوكد  نكقداـ ها الدكابل كال

 مدا ؿ المىنتف.
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كقكلػػػد دػػػف أوػػػؿ اللػػػوف أ ػػػد دػػػوف ال كاىػػػوسل كأف أوػػػؿ الحىػػػد هػػػك أف ووػػػؿ 
 نكىور حنىدكا إلل المىت دل أك أ د وحمػا الزك ػ  ال مويػ ل كالدا ػ  الثمو ػ .. وحمورػن 

ل دمن ذترا غور وحوح كم نلؼ لاىسـ! دػن للوف  إى ند الاـ  إلورن كهذا أوؿ الاـ 
كالحىػػػد كالتاػػػنـ  أل ػػػنظ لرػػػن ملػػػن ا اػػػردو  ث تػػػت  نل وػػػكص الاػػػردو ل  ػػػؿ إف هػػػذا 
اكمػػكر كهػػا اللػػوف كالحىػػد كالتاػػنـ  قػػد ك ػػدت حتػػل ق ػػؿ اسىػػسـل كلػػوس ا ىػػت داد 
اللثمػػن ا هػػك مػػف أك ػػدهنل ديػػل ادت ػػنر أف تػػسـ التػػكات ا هػػك مك ػػد ضػػد اللثمػػن ووف 

  نلدر   اككلل.
عيقػػييفعلمػػلعقيلػػو:ع"يرػػفعغريػػبعاٍ ٍُتػػراءعيييضػػيفعالرتػػ يدر،عّي عا حػػياؿعأفر

ات عر ليـعرعوعاليأسعالطييع عالريميدعت عاُنتػ فعإذاعغضػب،عتيعػرتيفعيأتػيـع
ت عيميةعأخرىعظمرً :عتُيع ديفعرفعيينيـعتعػًةعرت ضػعفًة،عأيعاليريػ ء،عأيعيظمرػيفع

يػدعرنيػ عالحراتػةعنت ءىـعينحػيعذلػؾ.عيَرػَثُميـعتػ عذلػؾعرثػؿعالكػْبعاٍىميػة،عإذاعأرع
ًْعت عػيرعشرتػةعلقػيرة،عيييػذاع يالشراتة،عتأعح يي عيريطينيػ عنيػ رًاعييطمقينيػ علػي
ال عميػػؿع عمرػػؿعمتػػ رةعاٍتػػراءعأحي نػػً عتػػ عرح ريػػ  يـ،عّعأنيػػ عمتػػ رةعلػػفعشػػم لة.ع
يأحي نً ع كيفعمت رةعاٍتراءعلػفعال نػ ى عتػ عالمي نػةعأرػ ـعالرتػ يدِّعالػذيعيتػيقيـع

ت يػريؿعيػيفعيديػوعإلػلعحيػثععطيعينوعانذل رًاعكر ع طي عالينرػةعالػذعبإللعالريت،عتي
عيأكمو".

ف تنف لد كاقلػنل كلت ػد ضػوؽ ك  ولمػـل  كلػوس تػؿ اكىػراء وحميػكف  هذا التسـ كا 
   س الو نتل تا وىتحخكا أف وو رـ  رذا اككونؼ الخنىو !

 
ع اُقنػ ععخيػرعرػفعقيلو:ع"يقدعأمر علمر ءعاّم رػ ععياٍخػْؽعيال رييػةعلمػلعأفر

عال عميـعر عالحريةعيػيفعالرعمِّػـعيالرػ عمِّـعأتضػؿعرػفع ًْعلفعال رىيب،عيّافر ال رغيبعتض
عال عميـعلفعرغيةعت عال كرُّؿعأرتػخعرػفعالعمػـعالح عػؿعطرعػً ع ال عميـعر عاليق ر،عيأفر
عالرػدارسع قمػؿ عت عالرك تأة،عأيعغيرةعرفعاٍقراف.عيلملعىذهعالق لدةعينياعقيليـ:عإفر
عالقعػػػ صعيالرع قيػػػةعقمررػػػ عيفيػػػدافعتػػػ عزمػػػرع المن يػػػ تعّعالتػػػميف،عيقػػػيليـ:عإفر

عالنفس..".
وحوح إف اسق نع أدضؿ مف الترغوب كالترهوبل كلتف دضؿ الترغوب كالترهوب 
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  و ترل كوحوح أف حرو  الطنلب  نلى اؿ تا و رـ مطيك  ل كلتف ذلؾ   وم ل 
  دا التتمؿ أرىخ كلت رن دا الغنلب قيوي ل إث نت الكقنر ليمليـل كوحوح أف الرغ 

كتأتا المتندت  كالغورة لتددل الطي    حك الليـ  نلم ندى ل أمن من ذترا دف المدارس 
كالى كف ديتؿ م رمن دكر دا التر و ل دخد ت د حيومن تت ود اسانرةل كتخون وترؾ مف 

من دووَّن دنوون حخد كوتكرع م د  او  الكقكع دا الحراـل كت د  مخن ؿ ذلؾ م ر 
 و يد كوح س مرات كمرات ثـ ولكد لمن  را د د.
ل ك   خػػػدـ قػػػكؿ أحػػػد مػػػف -ىػػػ حن د-أمػػػن مػػػن ذتػػػرا دػػػف الخوػػػنصل درػػػك حتػػػـ ار 

ال ػػنس ديوػػدل كقيػػ  مػػف ال ػػنس هػػـ مػػف وىػػت وب لي وػػح كالػػكدظل أمػػن اكتثػػر كاكغيػػب 
 دترددد الخكا وفل كمن تك  د مف دخك نت.

 
ًاعتػػ عقيلػػوع عػػ لل:ع}يلكػػـعتػػ عالقعػػ صعحيػػ ٌةعيػػ عأيلػػ عيرػػفعي أرػػؿعميػػدقيلػػو:ع"

عرعنػػلعالقعػػ صعليػػًة:عىػػيعال تػػ ييعرطمقػػً ،عّعرقعػػيرًاعلمػػلع اٍليػػ ب{عرْحظػػً عأفر
الرع قيػػةعي لرثػػؿعتػػ عالمن يػػ تعتقػػط،عييػػدقؽعالنظػػرعتػػ عالقػػرآفعالكػػريـعيتػػ عرعالك ػػبع

عاّل نػ ءعع-لمػييـعالعػْةعيالتػْـ-التر يية،عيي ري عرت لؾعالرُّتؿعالعظ ـع يػرىعأفر
ـرع ًْ،عثػ ًْعأيعآمػ عإلػلعاٍطرػ ععلػ م ـر ت عطريؽعاليدايةعتيي عرنعػرٌؼعإلػلعاُقنػ ع،عثػ

ع."إللعال رىيبعاًمؿعغ ليً عير ع رؾعأييابعُ دل عإللعالنم ة
  دادا لورؼ مل ل اآلو  إلل غور مل نهن الملركؼ! دنآلو  ها  نو  

ل ك  دادا عُئء ا دتداء كاضح كثن ت نل  نونتل كمن و ليد الخونص مف إ رن

                                                 

ليتأتود ديل هذا المل ل و ظر: الكىوط دا ت ىور الخر ف الم ودل الم لؼ: أ ك الحىف ديا    (ُ)
هػعل تحخوؽ: الاوخ ْٖٔ ف أحمد  ف محمد  ف ديا الكاحدمل ال وىن كرمل الاندلا ئالمتكدل: 

ل  نفل الط ل : اككللل  –و ل  وركت دندؿ أحمد د د المك كدل ك  ركفل ال نار: دار التتب الليم
ل المحرر الك وز دا ت ىور التتنب اللزوز ِِّ/ُل التانؼ ِٖٔ/ُـل ُْٗٗ -هػ  ُُْٓ

الم لؼ: أ ك محمد د د الحؽ  ف غنلب  ف دطو  اك دلىال تحخوؽ: د د الىسـ د د الاندا 
كغورهن مف تتب  ِْٕ/ُـل ُّٗٗ -هػ ُُّْمحمدل دار التتب الليمو   ل  نف  الط ل  اككلل 

 الت ىور. 
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 ىتارندا  نلتتب الىمنكو ن ك رن م ىك  ل هذا إذا ادترض ن وحترن تمن أ زلرن ارن 
كالحؽ أف أت ندرن حردكهن ك دلكا دورنل كهذا أمر ملركؼ كردت  د ال وكصل إ  مف 

 . -ى حن د–  ؿ كترا ل دف حمؿ اسىسـ تمن أرادا ار 
اسق ػػنع كا طمػػنع كالترغوػػب كالترهوػػبل ديتػػؿ اػػ ص أك م تمػػل  أمػػن مػػن ذتػػرا مػػف

 طروخ  تستمد كتتكف  حىب كضلدل كقن يوتد ليرداو .
 

عال رييةعال  عى عض ّلةعاٍرـ،عيتقدى عى عالرعييةعالعظيرة،عال ػ ع عإفر ـر قيلو:ع"ث
ىػ عالرتػػألةعاّم ر ليػػة عحيػػثعاُنتػػ فعيكػيفعإنتػػ نً عي ريي ػػو،عيكرػػ عيكػػيفعاًيػػ ءع
يكيفعاٍين ء،عيكر ع كيفعاٍترادع كيفعاٍّرة،عيال رييةعالرطمييةعى عال رييػةعالرر ريػةع
ـرعلمػػلعال يّتػػطع ـرعلمػػلعحتػػفعال فيػػيـعياُقنػػ ع...،عثػػ لمػػلعإلػػدادعالعقػػؿعلم رييػػز،عثػػ
ياّل داؿ،عيأْفع كيفع رييةعالعقؿعرعحييًةعي رييةعالمتـ،عٍنير عر ع حي فععػحةع

ًّ،عتإنوعيق ض   عييدعالمتـعلملعالنظ تةعيلملع حّرؿعالرش ّؽ،عيالري رةعت ععيال ْ
عياليػػذاءعيالعيػػ دة،عيال ر يػػبعتػػ عالعرػػؿعيتػػ عالري ضػػةع الحركػػ ت،عيال يقيػػتعتػػ عالنػػـي
يالراحػػة.عيأفع كػػيفع مكرػػ عال ػػريي يفعرعػػحيي يفعأيضػػً عي رييػػةعالػػنفسعلمػػلعرعرتػػةع

عخ لقي عيرراقي وعيالخيؼعرنو".
ن كم نهومرن كغنونترن مف م دأ آل رل دنلتر و  اسىسمو  التر و  ت تيؼ دا أدتنره

 ت تيؼ دا اكوكؿ كال ركع دف التر و  الرأىمنلو  كا اتراتو .
كلوس تؿ تر و  ت لؿ مف اس ىنف إ ىن نل ك  هك ارط أف وتكف اك  نء 
تنآل نء...ل كلوس من ذترا مف و نت التر و  ها الغنو ل إذ أ د ذتر أمكرا ا د 

 كو تيؼ درمرن مف م دأ آل ر. غنمض 
كأمن مكضكع التكىط كا دتداؿ درك تذلؾ وحتنج إلل تكضوح ك ونفل دمل أف 
التادد مردكضل كلتف  ؿ المخن ؿ   ووح  لؿ اسىسـ  س لكف ك  طلـ ك  راتح  

  ح   التكىط كددـ التاددل تمن  راا مف ددكات ال لض دا هذا الزمنف.
الل ندةل دإ د قد  ليد أمرا ثن كونل كو ط ؽ ديل أت نع كأمن من ذترا مف مكضكع 

أم دوفل درك ذترهن مف  نب دسق  ال رد   نلخدل كمن ت  لد مف راح    ىو  لمف وخكـ 
  كا  نت هذا الل ندة.
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ف تػنف  ديمن أف تر و  الم تمل دا الغنلب تتكف ديل مػن وط ػؽ دوػد مػف قػكا وفل كا 
 كضوؽ إذا من قكرف  دىتكر ال يد كأ ظمتد.ه نؾ دكر ليتذتر كال وح لت د قيوؿ 

 
ع قيلو:ع"اٍّرةعى عرمريلةعأترادعيمرعي عنتبعأيعيطػفعأيعليػةعأيعديػف،عكرػ عأفر

ًّعيقػػّيًةعيكػػيف الينػػ ء،ععالينػػ ءعرمرػػيععأنقػػ ض،عتحتػػير ع كػػيفعاٍنقػػ ضعمنتػػً عيمرػػ 
عح لػةعا لفػردعالياحػدعتػإذاع رقرػتعأيعانحطرػتعاٍرػةع رقرػتعىيع يػ عاّم ر ليػة،عح ػلعإفر

ع رفعاٍّرػةع ػؤثِّرعتػ عرمرػيعع مػؾعاٍرػة.عكرػ عإذاعلػيعاخ مرػتعحمػرةعرػفعحعػفعيخ ػؿُّ
رمريلوعيّاْفعك فعّعيشعرعيذلؾ،عكر عليعيقفػتعيعيضػةعلمػلعطػرؼعتػفينةعلظيرػةع
أثقم يػػ عيأر ل يػػ عيّاْفعلػػـعُيػػدَرؾعذلػػؾعي لرشػػ لر.عييعػػضعالتي تػػييفعينػػلعلمػػلعىػػذهع

عتػػردعرنيػػ عتػػ ع رقيػػةعنفتػػوعيػػديفعأفعالق لػػدة:عأنرػػوعيكفػػ عاٍرػػةعرق ّيػػً عأفعيم يػػدعكػػؿُّ
عيف كرعت ع رّق عرمريععاٍرة".

 دا هذا ال خرة و ب إوضنح من وأتا:
إف تلروؼ الوحوح لألم  هك أ رن م مكد  مف اكدراد تر طرن دخودة كاحدة  .ُ

كت  ثؽ دف هذا اللخودة  ظنـ ولنلج ا كف الحونةل كمن ذترا مف أف اكم  ها أدراد 
غور وحوحل كف ال ىب كالكطف كاليغ     كطف أك لغ  أك دوف ملرن  ىب أك و

تميؾ دخودة ت وب التىن ؿ دف حخوخ  اس ىنف كالتكف كالحونةل كمف ثـ ها   تميؾ 
ف تن ت تر ط ال نس  -من ددا اسىسـ– ظنمن و  ثؽ د رنل كرا ط  الدوف  ها كا 

 كف الحونةل تنل ورا و  كالوركدو  كتميؾ دخودةل إ  أ رن   تميؾ  ظنمن و ظـ ا
 كغورهمن كالتا ووح أف  طيؽ ديورن أم .

من ذترا تذلؾ دا هذا ال خرة متأثرا  نلرأىمنلو  هك دترة: اويح ال رد وويح  .ِ
الم تمل ها دترة  نطت ل كف الم تمل   وتتكف مف أدراد دخطل دألؼ ا ص 

اد   تر طرـ دسقنت داتم ل ورت كف  ن رة دا ى ر   ولت ركف م تملنن ك رـ أدر 
كا  من  ملترـ الرحي ل  و من لك ك دت قرو  متك   مف مت  ا ص درا تلد م تملنن 

ال يط  وف ك رن م مكد  أدراد تر طرـ دسقنت داتم ل كلاوضنح أتثر و ب ددـ 
مخكمنت ال رد كمخكمنت الم تمل كف ذلؾ و دم إلل  تنتج  طورةل دس و كز إوسح 

  لددكة إلل ا  سؽن ك رن مف مخكمنت ال ردل كمثيرن الل ندة.الم تمل  ن
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ك   خكؿ: إف رتوس الدكل  ديل وكابن كف أ سقد راقو  كوويان كف 
المكضكع متليؽ  نل ظنـ: الىونىا كا  تمندال كا قتوندمل كالىونى  ال نر و ل 

 ك ظنـ التليوـ ك. ئول ا الخكا وف المط خ  ديل ال نسع.
ورود  لض ا دراد أك ال مندنت أف و لؿ   ىد متنف الدكل  دوختؿ هذا أك مثس 

 أك وى ف هذال أك أ د واؽ طروخن أك وىت رج ال  ط .. كهذا تيد م نلؼ لاىسـ.
ديك أويحت   ؼ مف أدراد المىيموف لف و رض الم تملن كف الم تمل لوس 

ح الم تمل وويح اكدرادل أدرادا دخطل كا  من هك أدراد تر طرـ دسقنت داتم ل د إوس
 كلوس  إوسح ال رد وويح الم تملل دمخكمنت ال رد لوىت ها مخكمنت الم تمل.

ذا أرد ن إوسح ال رد ديو ن أك  ملرد  مخكمنتد كه  ا:كا 
دخودتد: إذا تن ت د ندة المىيـ كملنمستد كأ سقد ونلح  لف ت  لد إذا تنف  - أ

 خودتد.وارؾ مل ار اوتن. درك وحتنج سوسح د
ملنمستد: ديك تنف مكحدا ر كأ سقد طو   كد ندتد وحوح  لت د و لؿ  - ب

 المحرمنت تنلىرق . دوحتنج سوسح.
ا سقد: دخد وتكف مكحدا ر كوتمىؾ  نلحسؿ كوترؾ الحراـ كد ندتد وحو   - ت

 لتف أ سقد ىوت  .. دوحتنج سوسح.
لحسؿ كالحراـ كأ سقد د ندتد: قد وتكف ال رد المىيـ مكحدا ر كوتلنمؿ  ن - ث

 طو   لت د   وويا أك   وزتا .. دوحتنج سوسح
 إوسح الم تمل وتكف  وسح مخكمنتد أوضن كها:

 .أدرادا: ى ؽ  ون رن أدسا - أ
 أف الزكاج حسؿ كالز ن حراـ. -مثس–أدتنرا: ولرؼ المىيـ  - ب
 ماندرا: و رح المىيـ  نلزكاج كوغضب ليز ن. - ت
  نرؾ كوىرؿ دميو  الزكاجل كولنقب الزا ا. ظنمد الحتـ ئالدكل ع: و - ث

مل مس حظػ  أ ػد   دوػم  لغوػر اك  وػنء. دػس وضػر إذا تن ػت ه ػنؾ ثغػرات دػا 
 الىيكؾ ال ردم لمف وددكا لتط وؽ اسىسـل كالوحن   رضا ار د رـ مثن .
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ًّ:عال رّقػ  عقيلو:ع"ال رّق عالحيييعالذيعيم يدعتيوعاُنت فعيفطر ػوعيىّر ػوعىػيعأي
تػ عالمتػػـععػػّحًةعي مػذُّذًا،عث نيػػً :عال رّقػػ عتػ عالقػػّيةعيػػ لعمـعيالرػ ؿ،عث لثػػً :عال رّقػػ عتػػ ع
النفسعي لخع ؿعيالرف خر،عرايعً :عال رّق عي لع عمةعات عن تً عي ع ينً ،عخ رتػً :عال رّقػ ع

عي لعشيرةع ن عرًاعلندعالطيارئ،عت دتً :عال رّق عي ُنت نية،عيىذاعرن يلعال رّق ".
لترقا الذم ذترا هك  حىب من وراا دا دخيدل كوظرر ل ن من اىتخر ديود هذا ا

درمدل كهك دتر  يوط  وف ال تر الرأىمنلا كال تر الخكمال دمن ذترا مف ترقا ال  س 
كميذاترن هك دتر غر ال أمن ال ونؿ ال ردو  هك وموؿ إلل قكمد اللرب كمن أيثر 

ف تان رت مل  لض  اك سؽ دا اسىسـل كلت رن د رـ مف تـر ال ونؿ كها كا 
 ت تيؼ ملد دا اكوؿ الذم ا  ثخت د د.

أمػػن الترقػػا  نس ىػػن و ل دغنلػػب مػػف وػػذتركف ذلػػؾ أ رػػـ وتتيمػػكف  ػػد  اػػتؿ دػػنط ال 
ك  وطرحكف طروخ  كاضح  لذلؾل  ؿ هـ و حثكف دف را ط  إ ىن و ل ك  ولردػكف أ رػـ 

التػا تخ ػل اللخػؿ كتكادػؽ ال طػرة  ملت خكهن كوددكف لرن! كهػا را طػ  اسىػسـ الوػحوح 
ف تػػنف ه ػػنؾ ركا ػػط إ ىػػن و  كلت رػػن غوػػر وػػحوح ن   مػػن دورػػن مػػف غراتػػز كحن ػػنتل كا 
ك رػػن   تخ ػػل اللخػػؿ ك  تكادػػؽ ال طػػرة تنلرأىػػمنلو  كا اػػتراتو ل دنلرا طػػ  اس ىػػن و  هػػا 

 الرا ط  التا ومتف أف ورت ط  رن تؿ إ ىنف  غض ال ظر دف   ىد كلك د.
 

عاُنتػ فعقيلو :ع"يىن ؾعنيٌععآخػرعرػفعال رّقػ عيي عمػؽعيػ لريحعيي لكرػ ؿ،عيىػيعأفر
علي عيراءعحي  ي عىذهعحي ًةعأخرىعي رّقلعيي علمػلعتػّمـعالعػدؿع يحرؿعنفتً عرميرةعيأفر

يؤرنػػػيفعي ليعػػػثعأيعع-رػػػ علػػػداعأىػػػؿعال ػػػيراة-يالرحرػػػةعيالحتػػػن ت.عتأىػػػؿعاٍديػػػ فع
لرك تػأةعأيعخػيؼعالرمػ زاة،عيىػـعرػفعقييػؿعال ن تخ،عتيػأ يفعي لعػدؿعيالرحرػةعرمػ ءعا

الطييعيػػيفعيع يػػريفعأنفتػػيـعرػػدينيفعلِنتػػ نيةعيحفظيػػ ع ػػ ريخعالحيػػ ةعالطييعيػػة،ع
عتيم زريفعيخدر ي عاى ر رً عيحي  يـعال  ريخيةعيُحتفعالّذكرعأيعقيحو".

الم ركض  نلتكات ا أ د مىيـ كودادل دف دخودتد كو ليرن مخونىن لغورهػنل لت ػد لػـ 
كف دتػػرا دػػا تتن ػػد ويظرػػر أف ثختػػد  نسىػػسـ كملنل نتػػد قػػد ضػػل تل درػػك دػػا  و لػػؿن

ال خرة الىن خ  لـ وذتر الترقا  نسىسـ كأهيد تك رـ أمتدل كمن وك  د ديود اسىسـ دػا 
ذلػػؾل كدػػا هػػذا ال خػػرة وػػذتر اكدوػػنف تيرػػن  مىػػتكل دػػا أ رػػن ترتخػػا  ػػركح اس ىػػنف كمػػن 
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–ذم تت ػػػد   وتحػػػرج أف وتت ػػػد غوػػػر مىػػػيـل درػػػك ذتػػػرا  لػػػد ذلػػػؾ مػػػف تػػػسـ. كهػػػذا الػػػ
 لـ وموز اسىسـ الخنتـ ديل المل زة  ااء دف اكدونف المحرد  كال نطي . -التكات ا
 

ؿعريمي عالطييع عرفعطمػبعال رّقػ ع قيلو:ع"يقدعييمُعتعؿعاّت يدادعي ٍرةعأفعيحيِّ
 عي ػألرـعاٍميػرعرػفعالنػير،عإللعال تفُّؿ،عيحيثعليعُدِتَعتعإللعالرِّتعةعٍيتعي ألررتعكرػ

يّاذاعأُلِزَرتعي لحريةع شػقل،عيريرػ ع فنػلعك لييػ عـعاٍىميػةعإذاعُأطِمػؽعتػراحي .علندعػٍذع
علنيػ ع يعيرعاّت يدادعك لعمؽعيطيبعلػوعالرقػ ـعلمػلعار عػ صعدـعاٍرػة،عتػْعينفػؾُّ

عح لع ريتعييريتعىيعيري ي ".
التػػا تن ػػت هػػددن ليثػػكرة  -تمػػن دػػا اللدوػػد مػػف مكاضػػل التتػػنب-ه ػػن وػػذتر الحروػػ  

الرأىػػػمنلو  ال ر ىػػػو ل كتأ رػػػن د ػػػدا هػػػا الغنوػػػ  لي ػػػسص مػػػف ا ىػػػت دادل كقػػػد دنتػػػد أف 
اكمػػـ كاكقػػكاـ لوىػػكا ديػػل وػػلود كاحػػد ك ػػ  س اكدتػػنرل كمػػن توػػ كا إلوػػد مػػف أهػػداؼل 

 دس ووح التلموـ  رذا اكل نظ الثخوي  التا ت لث الوأسل كتظرر تت ر مف وطيخرن.
 

و:ع"ي يعػػؼعحركػةعال رّقػػ عياّنحطػػ طعتػ عالشػػؤيفعالحيييػةعلِنتػػ ف عأنيػػ عقيلػ
عاُنتػ فعييلػدع رفعنيععالحركةعالديدية،عال  ع حعؿعي ّندت ععياّنقي ض،عيذلػؾعأفر
عيأخذعت عالتير،ع دتعوعالرغ عبعالنفتػيةع ـر عحيياف،عث يىيعألمزعحراكً عيّادراكً عرفعكؿِّ

عأفعاُنتػ فعين  يػوعالخيػرععيالعقميػةعي قيضػوعالريانػ عالطييعيػة يالرزاحرػة.عيىػذاعتػرُّ
عيالشر".

الحػػػؽ أف مػػػن وػػػددل اس ىػػػنف ليحرتػػػ  هػػػك الرغ ػػػ   إاػػػ نع الغراتػػػز كالحن ػػػنت تمػػػن 
ذترت ذلؾ دا مكضل ىن ؽل كمن وخودا هك طروخ  اسا نع التا رىػ ت دػا الم تمػل 

لم تمػػل كمػػن كأوػػ حت دردػػن   و ػػكز م نل تػػدل كهػػذا الطروخػػ  ت  ثػػؽ مػػف دخوػػدة هػػذا ا
أث تتػػد مػػف قػػكا وف أوػػ حت أدرادػػن   ت ػػكز م نل ترػػنل كمػػن ت ت ػػد إف  كل ػػت مػػف إثػػنرة 
ماندر الغضب لرذا الم تمػلل كوػحوح أ ػد تمػن ذتػر مػف أف هػذا اساػ نع هػك الػذم 

 ىوحدد ال ور أك الار دا توردنت اس ىنف.
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فعالنقرػة،علمػلعقيلو:ع"يىيعالررادعرفعأقياؿعالحكر ءعنحي:علملعقدرعالّنعرةع كي
قدرعاليرـع أ  عالعزاعـ،عييفعالتع دةعيالشق ءعحػرٌبعِتػم ؿ،عالع قػؿعرػفعيتػ فيدعرػفع
رعػػيي و،عيالكػػيِّسعرػػفعيتػػ فيدعرػػفعرعػػيي وعيرعػػييةعغيػػره،عيالحكػػيـعرػػفعييػػ ي ع

عي لرع عبعليقطؼعرني عالفياعد،عر عك فعت عالحي ةعلّذةعليعلـعي خممي عآّـ".
كتخكلػػػػد"ل تمػػػػن أفَّ ال  ػػػػنء م مػػػػكع أ خػػػػنضل  مػػػػنؿ اللػػػػرض وحىػػػػب ليم لػػػػؼ ه ػػػػن 

 دحى من تتكف اك خنض   ىنن ك من ن كقٌكةن وتكف ال  نء".
 

عتػييؿعاُنتػ فعىػيعالرقػ ،عرػ عداـعمن حػ ع قيلو:ع"تإذاع قررعىذاعتمػيعمـعأيضػً عأفر
اّنػػػدت ععياّنقيػػػ ضعتيػػػوعر ػػػيازييفعك ػػػيازفعاُيم ييػػػةعيالتػػػمييةعتػػػ عالكيري عيػػػة،ع

عاّندت ععإذاعغمبعتيػوعالعقػؿععيتييموعالقيقرى ـرعإفر إفعغمي وعالطييعةعأيعالرزاحرة.عث
الػػنفس،عك نػػتعاليميػػةعإلػػلعالحكرػػة،عيّاْفعغميػػتعالػػنفسعالعقػػؿ،عك نػػتعاليميػػةعإلػػلع

عالزيُ".
الحتم  كالزوغ موطيحنت و تيؼ مل نهن  ن تسؼ دخودة اس ىنف كق ندنتد التا 

يؼ دف الحتم  د د الرأىمنلا أك تىورا دا الحونةل دنلحتم  د د المىيـ ت ت
 ا اتراتال كمثؿ ذلؾ ا تسؼ مل ل الزوغ.

كمرمن تنف اىت داد الحنتـ كظيمدل درك   وغور ق ندنت اس ىنف كأدتنرال  ػؿ ر مػن 
وتكف ظيـ الحنتـ دادلن لكقكؼ الردو  ضدال حتل كلك تنف هذا المىػت د ديػل وػكاب 

 دا أمر من.
 

دعأحؽُّعييعؼعالرت كيفعرفعلمزةعالفقراء.عيليعرمؾعقيلو:ع"نعـ:عأتراءعاّت يدا
الفقي ءعحريةعالنظرعلخرمياعرفعاّخ ْؼعت ع عريؼعالرت كيفعالذيفعمعؿعليػـعاهللع
عالرقػ بع شػرؿعىػذاع نعييً عرفعالزك ةعتق ليا:عىـعلييدعاّت يداد،عيلمعمياعكفرػ راتعتػؾِّ

ععالرّؽعاٍكير".
كهػػػػك مردػػػػكضل كم ػػػػنلؼ لاػػػػرول  تػػػػس د وػػػػب كغروػػػػب! كلػػػػـ وىػػػػ خد إلوػػػػد أحػػػػدل 

اسىػػسـل كهػػؿ  رأتػػد هػػذا تىػػمل دتػػرا كديمػػن! كمػػف قػػنؿ إف ال خرػػنء   وميتػػكف حروػػ  
ال ظػػر؟ كحتػػل لػػك ادترضػػ ن وػػح  تػػسـ التػػكات ا دػػا كوػػؼ حػػنؿ دوػػرال ديمػػنذا لػػـ 
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وخؿ الوحن   كال خرنء اككاتؿ ممف ميؾ حرو  ا  ترند  مثؿ هذا الخكؿ؟ درػذا مغنلطػ  
  خرن كمن ىويحخرن مف مغنلطنت.تضنؼ لمن ى

 
أتػػػراءعاّتػػػ يدادعح ػػػلعاٍغنيػػػ ءعرػػػنيـعكمُّيػػػـعرتػػػ كيفعّعحػػػراؾعتػػػييـ،ع قيلػػػو:ع"ُ

عيعيشيفعرنحّطيفعت عاُدراؾ،عرنحطِّيفعت عاُحت س،عرنحّطيفعت عاٍخْؽ".
لػػك قػػنؿ دػػا هػػذا المكضػػل كغوػػرا مػػف المكاضػػل أهػػؿ ا ىػػت دادل أك الم ت لػػكف مػػف 

لػػػؾ مػػػف اكىػػػمنء التػػػا تضػػػوؼ مػػػف كوػػػ رـ إلػػػل ا ىػػػت داد لتػػػنف ا ىػػػت داد أك غوػػػر ذ
أدضػػػؿل أمػػػن مػػػف كقػػػل ديوػػػد ظيػػػـ ا ىػػػت داد دأوػػػ ح دكف إرادتػػػد أىػػػورا دمثػػػؿ هػػػذا   

 وكوؼ  مثؿ هذا اككونؼ الا ول .
 

قيلو:ع"ير عأظمـع يميوعالميـعلمييـعيييػرعلتػ فعالرأتػةعياُرشػ د،عيقػدعأيػدععرػفع
تر عأليؽعيػ لْعريفعأفعيكينػياعرشػفقيفعيتػعيفعتػ عشيروعح ل يـعيديدع حتععخرة،ع

عرت عالعخرةعيليعح ًّ عي ٍظ ترعذررًةعيعدعذّرة".
هذا التسـ وت نقض مل من ذترا دا اللدود مف المكاضل دػا ذـ اكىػراء! دتػنرة هػك 

 وذمـ ذمن ادودال كتنرة ولذرهـل كتنرة وا ؽ ديورـ كوذتّْر  نلا خ  ديورـ!
 

عالػػػدِّيفعيػػػؤثِّرعلمػػػلعال رّقػػػ عقيلػػػو:ع"يعػػػضعاّم رػػػ  لييفعتػػػ عاليػػػربعيػػػريفعأفر
،عأيعح ميػػً عكػػ لييـع ًْعكفعػػؿعاٍتيػػيفعتػػ عالحػػسِّ ـرعاّم رػػ ل ع ػػأثيرًاعرعطِّػػ اُتػػرادي،عثػػ
ييشلعنيرعالشرس.عيىن ؾعيعضعاليْةعيقيليف:عالديفعيالعقؿعضّدافعر زاحر فعت ع

عأيؿعنقطةعرفعال رّق ع ي ػدئعلنػدعآخػرعنق عأعػدؽعالرؤيس،عيّافر طػةعرػفعالػديف.عيّافر
عيوعلملعرر يةعالرُّق عياّنحط طعت عاٍترادعأيعت عاٍرـ الي يرةعيالح ضرة،ععر عُيت درؿُّ

عىيعرقي سعاّر ي طعي لديفعقيًةعيضعفً .
ىػػػذهعاًراءعكمُّيػػػ ععػػػحيحةعّعرمػػػ ؿعلمػػػردِّعلمييػػػ ،عيلكػػػف عيػػػ لنظرعإلػػػلعاٍديػػػ فع

الحكرة،عك لديفعالرين علمػلع كميػؼعالعقػؿععالخراتيةعأت تً عأيعال  علـع قؼعلندعحدِّع
عرمػػرردعاُذلػػ فعلرػػ عيعقػػؿعيرىػػ فعلمػػلع عالياحػػدعثْثػػةعيالثْثػػةعياحػػد.عٍفر رعأفر ي عػػيُّ
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تتػػ دعيعػػضعرراكػػزعالعقػػؿ،عيليػػذاعأعػػيحعالعػػ لـعالر رػػدفعيعػػدُّعاّن تػػ بعإلػػلعىػػذهع
عالعقيدةعرفعالع ر عٍنوعشع رعالُحرؽ".

ونف ىكاء  ظرة ا اتراتووف أك الرأىمنلوفل كلت رػن د ػد هذا ها ال ظرة الغر و  لألد
ا اتراتووف أكضحل لمن رأكا مف أف الدوف هك كىوي   ىتل ند الالكبل كت  وذ رغ ػنت 
الميكؾل كلتف مل ذلؾ تنف اكحرل  ػنلتكات ا أف   و وػد ذلػؾ مطيخػن دػا تلخو ػد ديػل 

ف اىػػتث ل اسىػػسـ ”ردّْ ديورػػنهػػذا اآلراء تيُّرػػن وػػحوح    م ػػنؿ ليػػالل ػػنرة  خكلػػد: " ل كا 
 دومن  لد.

 
عيديفع عالريعيؼ عك ُتْـ عالرحّض عالعقؿ علمل عالرينية عاٍدي ف ع"أر  قيلو:
عي ُتْـ:ع عأريد عإنرر  عالرتمريفعاًف، عأكثر عيديفعيو عر  عألن عي ُتْـ عّي الفطرة،

عإنت ٍفعغيرعرق يردعالفكرعديفعالقرآف عأيعالديفعالذيعيقيىعلملعتيروعرفعالقرآفعكؿُّ
ععي فعُّحعزيدعأيع حكُّـعلرري".

 ه ن وظرر ا حراؼ دتر التكات ا ك ونف ذلؾ  من وأتا:
  وك د دوف م  ا ديل اللخؿ ىكل اسىسـل كقد  و ت مل ل اللخؿ دا  .ُ

مكضل ىن ؽل دتؿ اكدونف الحنلو  ها أ  نر كركاونت ت نقيترن اك ونؿ تأىنطور 
 تنلخر ف. اككلوف ك  تخـك ديل ح   مل زة

دوب اسىسـ الذم ودوف  د أتثر أهؿ زمن دل دنسىسـ  -تمن ذتر–  ووح  .ِ
هك اسىسـل كمف و نل د   ومثيد دا تيؾ الم نل  ل كلو ىب ال طأ ليا ص   

 لاىسـ.
"ل  .ّ قكلد: ": دوف الخر فن أم الدوف الذم وخكل ديل درمد مف الخر ف تؿُّ إ ىنفو

 وكص الخر ف أك أف وأ ذ م رن حتمن دكف أف وتكف  كهؿ وىتطول أف و رـ اس ىنف
م تردا أك مخيدا لم ترد؟ كهؿ التكات ا أوس هك قد أ ذ دو د م نارة دكف م ترد؟! 

 إ  أف وتكف ممف و رؿ مكضكع ا  ترند كالتخيود.
 كلاوضنح   ذتر من وأتا:

 لي  ا كالى   ها كحا ار الخر ف تسـ ارل ككحود المل زل  ي ظد كمل نال 
محمد ئويل ار ديود ك لدع  نلمل ل دخطل دنلمل ل مف ارل كالي ظ مف ال  ا الذم 
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 تنا ار  كامل التيـل تمن كرد ذلؾ دا الحدوث الاروؼل ك كامل التيـ تل ا: إوراد 
 .اكل نظ الخيوي  التا تحمؿ الملن ا التثورة

لمىيمكف كلتفل تؿ ال نس م نط كف   وكص الخر ف كالى  ل كديل اك ص ا .ْ
هؿ وىتطول تؿ مىيـ أف و رـ ال وكص كودرؾ ملن ورن دكف ا ىتلن    أم أحد؟ 
 نلتأتود ال كاب:  . وحوح أف أغيب ال نس دا درد الرىنل  تن كا ممف و رـ ملن ا 
ال وكص م نارة ك اتؿ وحوح ئلمانهدترـ الكحاع ك ئل ونح  لىن رـعل كلتف 

ىند اليىنفل كضلؼ الليـ اوتن داوتن تمن هك دا  لد ا تسط اللرب  نكدن ـل كد
 .زمن  نل دخد قؿ ا  ترندل ك در الم تردكف

ا  ترند ول ا أف و ذؿ المىيـ طنقتد تيرن دا اىت  نط الحتـ الاردا  .ٓ
ئكا بل مىتحبل م نحل متركال حراـع مف الدلوؿ الاردا ئ و ل حدوثل إ منعل 

 قونسع.
ـز   ىد  طروخ  ملو   دا اىت  نط اكحتنـ إمنـ المذهب: هك الم ترد الذم أل .ٔ

الاردو  مف ال وكص الاردو ل كمف ثـ التـز  رذا الطروخ  أت نع هذا المذهب مف 
 . لدا

  كه ن أذتر  لض الميحكظنت دف ا  ترند:
  وتكف ا  ترند إ  دا ال ص الظ ال أم ال ص الذم وحتمؿ أتثر مف  .ُ

دا من هك  -مثس–ل دوتكف ا  ترند مل لل أمن ال ص الخطلا دس ا ترند دود
ك  وتكف ا  ترند  المخوكد مف ل ظ : ئقركءع دا اآلو ل هؿ هك الحوض أـ الطرر؟

 .دا هؿ وحـر زكاج اكـ مف ا  رنل أـ  ؟!! كال كاب قطلن:  
  ووح ا  ترند إ  ممف ميؾ ئديـك الخر فع تأى نب ال زكؿ كال نىخ  .ِ

اليغ  اللر و ع التا تت ود ليمىأل ل أك ليمىنتؿ التا  كالمىكخ كغورهمنل كميؾ ئديـك
 .ورود ا  ترند دورن

ليم ترد أف وترؾ ا ترندا دا أر ل حن تل اث تنف م رن ئكا  تنفعل كاث تنف  .ّ
 :م رن ئ نتزتنفع كلوىتن  كا  توف كها تمن وأتا

 ئو بع ديل الم ترد أف وترؾ ا ترندا إف ظرر لد أف الدلوؿ الذم اىت د إلود -
 .هك دلوؿ ضلوؼل كأف دلوؿ م ترد   ر أقكل مف دلويد
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ئو بع ديل الم ترد أف وترؾ ئاللمؿع  ن ترندا إف ت  ل اسمنـ ئرتوس  -
الدكل ع حتمن و نلؼ ا ترندال كلرذا الم ترد أف ويليّْـ ا ترندال   أف ولمؿ  دل 

 .كوتكف هذا دا اكحتنـ اللنم  التا ت ظـ الحونة دا الم تمل
 .م ترد أف وترؾ ا ترندا لرأل م ترد أديـ م دئو كزع لي -
  .ئو كزع ليم ترد أف وترؾ ا ترندا ل مل تيم  المىيموف -
 :ال  ا ئويل ار ديود ك لدع   و كز أف وتكف م تردا لمن وأتا .ْ
كركد اآلونت الوروح  التا تدؿ ديل أف من وودر دف ال  ا ئغور اكمكر  

ر د د هك كحا   ا ترند مف   ىدل تخكلد ال  يو  أك من تنف  نون  دع.. من وود
ًف اٍلرىكىلع كغورهمن ن وىٍ ًطؽي دى مى ـٍ ً نٍلكىٍحًاع ك ئكى ن أي ًذريتي   .تلنلل: ئقيٍؿ ًإ َّمى

إف ال  ا ئويل ار ديود ك لدع تنف و تظر الكحا دا تثور مف اكحتنـ مل  .ٓ
حتـ  ؿ و تردل ك من الحن   المنى  ل ونف حتـ ارل ديك  نز لد ا  ترند لمن أ ر ال

أ د تنف و  ر الحتـ حتل و زؿ الكحا ددؿ ديل أ د لـ و تردل كدؿ ديل أ د   
  .و كز لد ا  ترندل إذ لك  نز لمن أ ر الحتـ مل الحن   إلود

إ د ئويل ار ديود ك لدع كا ب ا ت نعل ديك ا ترد ل نز ديود ال طأل كلك  .ٔ
ت نع ال طأ كهك  نطؿ. كف ار   وأمر أ طأ لك ب ديو ن ات ندد دويـز اكمر  ن

  . نت نع ال طأ
إف الرىكؿ ملوكـ دف ال طأ دا الت يوغ ك  و كز دا حخد ال طأ دا الت يوغ  .ٕ

 .مطيخنن. كف  كاز ال طأ ديل الرىكؿ و ندا الرىنل  كال  كة
 :كوخىـ المىيمكف أمنـ اكحتنـ الاردو  إلل

  .ؿ الاردا    ىدم ترد: وىت  ط الحتـ الاردا مف الدلو 
مخيد: هك الذم وأ ذ الحتـ الاردا الذم اىت  طد غورال ىكاء دىرىؼ المىت  ط أـ 

 .لـ ولرؼل من داـ وثؽ أف هذا حتـ اردا
 :كوخىـ المخيد إلل 
  .مخيد مت ل: كهك الذم وخٌيد الم ترد مل ملرد  دلويد 
 .مخيد دنما: كهك الذم وخٌيد دكف ملرد  الدلوؿ 
 .در    نل ى   لألحتنـ هـ الم تردكفأديل ال نس  
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أمن مف وخكؿ: أ ن ات ل التتنب كالى   ك  د ؿ لا  نلمذاهب! دإف قكلد هذا هك 
 .أكؿ دسمنت  رؿ الخنتؿل دو ب  وحد كتليومد
 كا   درؿ ات لت المذاهب التكراة كاس  وؿ؟!

 
عالدِّيفعإذاعك فعرينيً علمػلعالعقػؿ،عيكػيفعأتضػؿع عػ رؼعلمفكػرعقيلو:ع"تْعشؾعأفر

لػػفعاليقػػيععتػػ عرعػػ عدعالرخػػرِّتيف،عيأنفػػ عيازععيضػػيطعالػػنرفسعرػػفعالشػػطط،عيأقػػيىع
رؤثِّرعل يذيبعاٍخْؽ،عيأكيرعرعيفعلمػلع حرُّػؿعرشػ ّؽعالحيػ ة،عيألظػـعرنشِّػطعلمػلع
عرثيِّػػتعلمػػلعالريػػ دئعالشػػريفة،عيتػػ عالن يمػػةعيكػػيفع ػػةعالخطػػرة.عيأمػػؿر اٍلرػػ ؿعالريرر

ع عرقي سعُيت دؿُّ عيوعلملعاٍحياؿعالنفتيةعت عاٍرـعياٍترادعرقّيً عيانحط ط ".أعحر
ذترت مكضكع اللخؿ  نلت وػوؿ دػا مكضػل ىػن ؽل كاللخػؿ كظو تػد أدراؾ أف لرػذا 
الم يكقػػػػػنت  نلخػػػػػن  يخرػػػػػن  رػػػػػذا ال ظػػػػػنـ الػػػػػدقوؽل ككظو تػػػػػد  لػػػػػد اسومػػػػػنف هػػػػػك التىػػػػػيوـ 

 ملػػػػن ا اكل ػػػػنظ لي وػػػػكص كدرمرػػػػن تمػػػػن تك  ػػػػد اليغػػػػ  اللر وػػػػ  كقكادػػػػدهن مػػػػل اك ػػػػذ 
الاػردو  كتخػدومرن ديػل الملػن ا اليغكوػ ل ك نلتأتوػػد   ووػح  لػؿ اللخػؿ مخونىػن لألمػػـ 

 كاكدرادل  ؿ المخونس هك اسىسـ ك وكود.
 

قيلو:ع"ىذاعالقرآفعالكػريـعإذاعأخػذن هعيقرأنػ هعيػ لّ رييعتػ عرعػ ن عألف ظػوعالعرييػةع
رعيأتميبع ركييوعالقرش ،عر ع فيُّـعأتي بعنزيؿعآي   وعير عأش رتعإليو،عير عال يعُّ

ال يضػػيح تعرػػفعالتُّػػنرةععتػػ عرق عػػدهعالدقيقػػةعي شػػريعوعالتػػ ر ،عيرػػ عأخػػذعيعػػض
العرميةعالنيييػةعأيعاُمرػ ععإفعيمػدا،عيقمررػ عييمػداف،عتحينعػٍذعّعنػرىعتيػوعرػفعأيلِّػوع

عي مّق ى عالعقؿعي ُمْؿعياُلظػ ـ،عإلػلعدرمػةعانقيػ دعالع قػؿعطيلػً عإللعآخرهعغيرعِحَكـٍ
عالػذيعأنزليػ عاهللعلمػلع ـٌعلزيزةعإليية،عيأفر ع مؾعالِحَكـعِحَك ًّعيأفر أيعكرىً علِير فعإمر 

عقميوعىيعاتضؿعرفعأرتموعاهللعررشدًاعلعي ده".
دا المكضل الىن ؽ وخكؿ: "دوف الخر ف الذم وخكل ديل درمد تؿ أ ىنف" كه ن 

ر كأ ذا كدرمد مل ديكمد!  وكوا  نلتركم كالت وُّ
التكضوحنت مف الىُّ َّ  اللميو  ال  كو  أك اس منع إف كقكلد: "كمل أ ذ  لض 

"ل وحوح أف ال  ا ئويل ار ديود ك لدع لـ و ىر الخر ف إ  ك دال كقيَّمن وك داف
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قيوسن كذلؾ ل ونح  ك سغ  أهؿ زمن دل كمانهدترـ ليكحال أمن إ منع الوحن   
ملن ا الخر ف إ  من ا تي كا دودل كمل ذلؾ ئرضا ار د رـع درـ م ملكف ديل تؿ 

  ووح رد من كرد مف الت ىور الوحوح دف اكتم  الم ىروف الملت روف ئرحمرـ 
 ارع.

كأمن ذترا أف الخر ف حتـ دزوزة إلرو  درك تسـ ديمن ال درك تمف وخكؿ إف الدوف 
ف تنف حخن تمن وخكؿ أ رن حتـ إلرو  د يمنذا لـ و ويرن مخدس ك   يكثد  نلىونى ل كا 

كو و رن كوددك لرن ديل أ رن ملنل نت تيويح الحونة كتخضا ديل ا ىت دادل د راا 
ترؾ هذا الحتـ كذهب ويرث كراء الارؽ كالغرب لوأ ذ ثخندترـ كو ارهن  وف 

 المىيموف!
كمػػل مػػن ذتػػرا مػػف تػػسـ دػػف الخػػر فل  ػػرل تغوو ػػد ليىػػ   كاضػػحنل كالتػػا هػػا  وػػنف 

غ نلرن  رذا الاتؿ وثور الاتكؾ أوضن.الخر ف كمودر التار   ول الت ورل كا 
 

عيكمِّؼع عّ عأنرو عيرى عالنظر عحّؽ عالقرآف عت  عالن ظر عأفر عذلؾ: ع"ي يضيح قيلو:
اُنت فعقّطعي ُذل فعلش ءعتيؽعالعقؿ،عيؿعيحذِّرهعييني هعرفعاُير فعا ِّي لً علرأيع

 ؿعاُنت فعتكرهعينظرهعت عىذهعالييرعأيع قميدًاعلٌي ء.عييراهعط تحً عي ل نييوعإللعألر
عليذهعالك عن تعع نعً عأيدلي ع عاّت دّؿعيذلؾعإللعأفر ـر الك عن تعيلظيـعان ظ ري ،عث
عالعقؿعأفعيكيفعىذاعالع ن ع ف تعال  عيت مـز عاّن ق ؿعإللعرعرتةعالعِّ ـر رفعالعدـ،عث

عي عاُنت ف عيعمِّـ عالقرآف عيرى ـر عث علني ، عرنزرىً  عأي عيي ، عيأحك ـعر رِعفً  عضعألر ؿ
عرفع ًْ عقمي عإّ عرعقيلة، عيتيطة عيكمُّي  علددًا، عالر عة ع يم  عّ عكّمي  عينياى  يأيارر
عيعرؼعيوعالرتمـعأخ ه،عأيعيت طم عرفع اٍريرعال عيُّديةعال  عُشرِّلتعل كيفعشع رًا
عي لّ ك تؿعلفعالعْةعلملع ًْ عرث عأخْقو،عتيت دؿُّ عأيع ي ينوعتيي  خْؿعقي روعيي 

عا عالنفسعيالعقؿعَتقِد علملعغمية عيي لتُّكر عالعير، علملعلدـ عيي رؾعالعيـ لنش ط،
عينحيعذلؾ".

 أوضن دا هذا التسـ أ طنء كتمن وأتا:
افَّ ال نظر دا الخر ف حٌؽ ال ظر ورل أ َّد   وتيّْؼ اس ىنف قٌط قكلد: " .ُ

"ل هذا الخكؿ ووح دومن ومتف أف وخـك اسومنف  د دف  نسذدنف لااء دكؽ اللخؿ
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ث نت  لث  -ى حن د–طروؽ اللخؿ تإث نت ك كد ار  ث نت إد نز الخر ف التروـ كا  ل كا 
ال  ا محمد ئويل ار ديود ك لدعل أمن ال    كال نر كالمستت  كال ف كغور ذلؾ 

 د  مف  رن  نلرغـ مف أف اللخؿ   ووؿ إلورن ك  وتمتف مف إدراترن.
أف وتكف هذا الون ل متًَّو نن  رنل  ملرد  الوّْ نت التا وىتيـز اللخؿكقكلد: " .ِ

"ل هذا أوضن ممن و طأ  د ال لض دوخوس أدلنؿ ار  حىب من وراا أك م زَّهنن د رن
ًمٍثًيًد اىٍاءهع  ونلحنل ك  ووح أ دا قونس ار ديل اس ىنف قنؿ تلنلل: ئلىٍوسى تى

 -مثس–ل كو نت ار ثن ت   نل وكص التا   رمرن تمن كردتل كا   ُُالاكرل: 
 هؿ مف اسوسح كالوسح أف وموت ار اك  ونءل كوحوا إ يوس؟!ل كغور ذلؾ.

حور التكات ا كحتنـ اككامر كال كاها أ رن   ت يغ مت  حتـ هك أمر  .ّ
د وب كغروبل كد و د هك هؿ إف التكات ا حخن لـ وطيل ديل ال خد اسىسما لورل 

تؿ ا كف الحونة كدا تؿ زمنف  التثور مف اكحتنـ  م تيؼ حن ترن التا ت ظـ
كمتنف؟ كغرو د هك هؿ إ د  رذا الخكؿ ولرّْض  خي  اكحتنـ اسىسمو  تا  ىتكرد 

 غورهن مف اكدونف كالم ندئ اك رل؟
أمن ذترا إف تمىؾ المىيـ  نكحتنـ هك ليتلرؼ مف  سلرن ديل أ سقد درذا قػكؿ 

 ػدل ك  حػكؿ ك  قػكة إ   ػنرل مف دنش دػا الػدوف ديػل أطرادػدل إف لػـ وتػف دتػرا  نر 
دتمىػػؾ المىػػيـ  نكحتػػنـ دوػػد الحوػػنة الرن تػػ  دػػا الػػد ونل كدوػػد ال ػػكز دػػا اآل ػػرةل كلػػوس 

 الغنو  م د تخووـ اك سؽ!
 

ًّعرػفعالخػيؼع قيلػو:ع"يألظػـعييػذاعال عمػيـعالػذيعيررػ عاُنتػ فعلػفعل  قػوعميػ 
ًّعال قميػ عرنػذعكػ فعيتػرحعرػ  اليػيْف،عأيعيرثيػ عرػفعأييػوععياٍيى ـعيالخي ّت،عمي 

آدـعالذيعطي هعشيط فعالنفس.عأيعلػيسعالع يػؽعرػفعاٍيىػ ـعيعػيحععػحيحعالعقػؿ،ع
عقييعاُرادة،عث يتعالعزيرة،عق عدهعالحكرة،عت عقوعاليمداف،عتيعيشعحرًا...".

"ولوش حرا" وترر الحرو  مرارا مل أف الخر ف الذم وتتيـ د د ورود مػف اس ىػنف إف 
 د دا ل نلخدل الذم ويزمد  نلتخوود  نككامر كال كاها. وتكف اس ىنف
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عخْؼعإّعت عاٍتر ءعييفع)اهلل(عيييفع)ر دة(عأيع)طييعة(". عقيلو:ع"يؿعّي
 -ى حن د–هذا التسـ  طورل  ؿ كوت ر مف ولتخدال دتوؼ   وك د درؽ  وف ار 

رؽ  وف ال نلؽ الكاحد اكحدل ك وف المندة كالط ول  د د ا اتراتووفل توؼ   د
 كالم يكؽ ىكل دا ا ىـ دخط؟

كحتل لك اىترىػؿ المػندوكف  نل حػث كأتميػكا لي رنوػ  كأوخ ػكا أف لرػذا الك ػكد  نلخػنل 
درؿ التخو ن  رـ؟! كمف هك ال نلؽ؟ كهؿ تؿ مػف وخػكؿ إف لرػذا الك ػكد  نلخػن تنكدوػنف 

ف أف هػػػػذا المحردػػػػ ل كالػػػػدون نت الكضػػػػلو ل  ػػػػؿ كحتػػػػل  لػػػػض الم تػػػػروف الػػػػذوف و زمػػػػك 
الك ػػػكد لػػػـ وػػػأت وػػػدددل هػػػؿ تػػػؿ هػػػ  ء التخو ػػػن  رػػػـ كارت ػػػل ال ػػػسؼ كأىػػػيـ التػػػؿ ر؟ 

  نلتأتود إف هذا التسـ  طأ وودر مف ر ؿ  نطل.
 

رعالرقػػ عياّنحطػػ طعتػػ ع قيلػػو:ع"يلمػػلعذكػػرعالمػػيـعاُرشػػ ديعّحعلػػ عأْفعأعػػيِّ
ؼعيرشػػدىـعإلػػلعالػػنرفس،عيكيػػؼعينييػػ علِنتػػ فعالع قػػؿعأفعيعػػ ن عإيقػػ ظعقيرػػو،عيكيػػ

عيالترػػف لة،عتيػػذكِّرىـ،عييحػػرِّؾع ػػيرعلمػػلعالػػذُّؿِّ أنيػػـعُخِمقػػياعلييػػرعرػػ عىػػـعلميػػوعرػػفعالعر
عقميييـ،عيين مييـ،عيينذرىـعينحيعالخط ي تعاً ية:".

قد وخكؿ قنتؿ: إف التػكات ا وػتتيـ دػف ا ىػت داد  اػتؿ دػنـل ك  وخوػد دػا تسمػد 
ثمن و ل كلوس ذلؾ وحوحنل درػن هػك ه ػن ووػرح المىيموف أك دكلترـل دكل  ال سد  الل

 م نط   قكمد المىيموفل   طن نت تحرض ديل الثكرةل كمن أدل ذلؾ مػف إو ػند رأم 
دػػػنـ دػػػا الػػػت يص مػػػف حتػػػـ اللثمػػػن ووفل حتػػػل كلػػػك  مىػػػنددة ال روطػػػن ووف كال ر ىػػػووف 

 المىتلمروف دا ذلؾ!
 

عتأحّييػػوعقيلػػو:ع"يػػ عقػػيـُ:عينػػ زلن عياهللعالشػػعير،عىػػؿعرػػيقف عىػػذاع تػػ عمرػػ عحػػ ٍّ
ء،علتػػ ـعيأحيػػ ءع ي لتػػْـ؟عأـعأنػػ عأخ طػػبعأىػػؿعالقيػػيرعتػػأحيييـعي لرحرػػة؟عيػػ عىػػّؤ
عأرياتعرت ريحيف،عيؿعأن ـعييفعييف:عت عيػرزٍخعيتػّرلعال نيُّػت،عييعػرحع ل رميف،عّي
 شػػيييوعيػػ لّنيـ!عيػػ عرّيػػ ه:عإنػػ عأرىعأشػػي حعأنػػ سعيشػػيييفعذييعالحيػػ ة،عيىػػـعتػػ ع

عشعريف،عيؿعىـعري ل عٍنيـعّعيشعريف".الحقيقةعري لعّعي
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  ووػػػح  مػػػف وروػػػد إ رػػػنض قكمػػػد أف ووػػػ رـ  ػػػنلمكتل!  ػػػؿ ديوػػػد أف و لػػػث دػػػورـ 
الرمػػػ ل كوضػػػل لرػػػـ طروػػػؽ ال ػػػسص الكاضػػػح ال ػػػوّْفل ك  نوػػػ  إف تػػػنف هػػػ  ء الػػػذوف 

 و ندورـ هـ المىيموفل الذوف هـ  ور أم  أ ر ت لي نس.
 

عرقػيـ،عقيلو:ع"ي عقيـ:عىداكـعاهلل،عإللع ر لعىذاعالشػق ءعالرديػدعيالّنػ سعتػ عنعػيـٍ
ر،عيقػدعتػيق كـعاٍقػياـعألػيؼعرراحػؿ،عح ػلع عكريـ،عأتْع نظريف؟عير عىذاعال ػأخُّ يلزٍّ
عػػ رعرػػ عيعػػدعيراعكػػـعأر رػػً !عأتػػْع  يعػػيف؟عيرػػ عىػػذاعاّنخفػػ ضعيالنػػ سعتػػ عأيجع

عععالّرتعة،عأتْع ي ريف؟..".
ا كتخدمػدل كمػن د ػدهـ مػف "ال لػوـ المخػوـ"! و ندم قكمد  أف ويحخػكا الغػرب الرأىػمنل

كلوتد الوـك ولوش مل ن لورل إ راـ الغرب دو ػن كدػا  سد ػنل كتوػؼ أ ػد   ولطػا ديمػد 
كتخدمػػد كحػػدل إ  مػػن ورموػػد ديو ػػن مػػف أىػػيح  دتنتػػ  دػػا وػػرادنت كحػػركب ووػػ لرن 

  توػػ ل كوغػػذورنن تػػا تتػػكف ىػػكقن رات ػػ  لموػػن لدل كمػػن ورموػػد ديو ػػن مػػف قػػكا وف كثخندػػ
 ال روم ل كتردـ اك سؽل كتىرؽ اكمكاؿل كت رب ال يداف.

 
قيلػو:ع"يػ عقػػيـ:عيقػ كـعاهللعرػػفعالشػر،عأنػ ـعيعيػػديفعلػفعرفػػ خرعاُيػداععيشػػرؼع
ع عتكػٍرعيلرػؿ،عييػداءعالحػرصعلمػلعكػؿِّ القدية،عُري مػيفعيػداءعال قميػدعيال يعيػةعتػ عكػؿِّ

ضػركـعي تػخطيفعلميػو،عيرػفعل يؽعكأنركـعُخِمقػ ـعلمر ضػ عّعلمح ضػر:ع شػكيفعح 
عح ضػػركـعن يمػػةعر ضػػيكـ،عيرػػ عذلػػؾعأراكػػـع قمِّػػديفعأمػػدادكـعتػػ ع لػػ عأفع ػػدركياعأفر
ع قمِّدينيـعت عرح ردىـ!عأيفعالديف؟ع اليت يسعيالخرات تعياٍريرعالت تْتعتقط،عّي

ع.أيفعال ريية؟عأيفعاُحت س؟عأيفعالييرة؟عأيفعالمت رة؟.."
-تػػػكات ا د ػػػنرات تحتمػػػؿ المػػػدح كالػػػذـل دخكلػػػد دػػػا هػػػذا المكضػػػل كغوػػػرا وتتػػػب ال

: "م تيػػػكف  ػػػداء التخيوػػػد كالت لوػػػ "! دػػػإف تػػػنف وروػػػد التخيوػػػد اكدمػػػلل كالتخيوػػػد دػػػا -مػػػثس
اكمكر ال نطتػ  دتسمػد وػحوحل أمػن إف تػنف وروػد  خكلػد هػذا تخيوػد ىػي  ن الوػنلح مػف 

: "اف حنضػرتـ هذا اكمػ ل كالتمىػؾ  ػدو  ن دوػردض قكلػد تػؿ الػردضل كمثػؿ ذلػؾ قكلػد
 تو   لمنضوتـ"!ل دإف تنف ورود المنضا الخروب إلل دورا كمػن تكارثػكا مػف اللػندات 



175 
 

ال نطتػػػ ل كاكحتػػػنـ الم نل ػػػ  لياػػػرع دوػػػحوحل كأمػػػن إف تػػػنف وروػػػد منضػػػا هػػػذا اكمػػػ  
 الم نرت  كردلترن  دو رن اللظوـ دمردكضل كغور ذلؾ مف مثؿ هذا الل نرات.

 
ر ػػلعىػػذاعالنػػيـ؟عيّالػػلعر ػػلعىػػذاعال قمُّػػبعلمػػلعتػػراشععيػػ عقػػيـُ:عل تػػ كـعاهلل،عإلػػل

اليػػأسعييتػػ دةعاليػػأس؟عأنػػ ـعرف رحػػٌةعليػػينكـعيلكػػنكـعنيػػ ـ،علكػػـعأيعػػ رعيلكػػنكـعّع
 نظػػريف...،عيلكػػـعنفػػيٌسعحقُّيػػ عأفع كػػيفعلزيػػزة،عيلكػػْف عأنػػ ـعّع عرتػػيفعليػػ عقػػدرًاع

عيرق رً ".
ما دوػػػػد أ طػػػػنءل  طن ػػػػنت ثكروػػػػ  لخكمػػػػدل كأم ثػػػػكرة؟ هػػػػا ثػػػػكرة ديػػػػل حتػػػػـ إىػػػػس

لوىػػت دؿ  نىػػتلمنر كتخىػػوـ ليدكلػػ  اللظمػػل إلػػل دكوػػست مت ػػنحرةل وأتيرػػن المىػػتلمركف 
 الكاحدة تيك اك رل.

ع
عرفعّعش ء،عيخيتً ع ع رَعالقميبعرليً  عقيـُ:عق  ؿعاهللعاليي ية،عتإني  قيلو:ع"ي 

عش ء،عي فعـعالرؤيسع شييشً عيتخ تة.عأليتتعى عاليي يةعمعم كـع كأنكـعرفعكؿِّ
عقدعرتركـعالشيط ف،عت خ تيفعرفعظمِّكـعي رىييفعرفعقي كـ...ع

حىنىتـ دا الك داف  كدنن مف أف وى  تـ  دترتـ دا الدّْمنغ كاليىنف كا 
مل الذٌؿ  عُئالظنلمكفل كمن وى  كف غور أر يتـ أونمننل دمن  نلتـ ون أحسس ال ىنء

 .ت ندكف أف تووركا  يسَّس الر نؿ دا الى كف؟"
دا هذا ال خرة كغورهن مف المكاضل وي رـ م رن تت ر التكات ا ديل قكمدل كأ د     

أدرـ م رـ كأديـل كهذا مف اك طنء التا وخل دورن تثور مف المويحوف دا أ رـ 
وركف أ رـ أدرـ مف قكمرـل كأديل در   م رـل كهـ ال نو ل كقكمرـ اللنم ! كهذا 

التا و ب أف وح رن كوحترمرن كوا ؽ غور وحوحل دحنمؿ الددكة هك  ندـ كمتدل 
ديورنل   أف و ظر إلورن  لوف ال رؿل كا زدراءن كف اكم    تثؽ  مف وتت ر ديورنل 
كمف لـ تثؽ اكم   د تنف ىخكطد قرو نل إف لـ تىخطد هال أك أ رن تلوف ديل هذا 
                                                 

ف حٍيس  ىوتد ًإذا لـ و رحد" .  مررة اليغ ل الم لؼ: أ ك  تر محمد    (ُ) ويخىنؿ: دسى ]حٍيس[ "...كى
هػعل المحخؽ: رمزم م ور  لي تال ال نار: دار الليـ ُِّ ف الحىف  ف درود اكزدم ئالمتكدل: 

 .ّّٓ/ُس ؿع  ـ مندة ئحُٕٖٗ وركتل الط ل : اككللل  –ليمسووف 
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 الىخكط.
أ ػػػػدادتـ دػػػػا أراتػػػػـ تخيّْػػػػدكف  دكوػػػػؼ اكمػػػػ   ػػػػػ "الغ ػػػػنكة" ك "أحػػػػسس ال ىػػػػنء" ك "

لػوس لتػـ إ  الخرػر دػا الحوػنةل كق ػوح " ك "الكىنكس كال رادنت كاكمكر الىندست دخػط
 " كغور ذلؾ   ووح أ دا.الذّْتر  لد الممنت

ع نفقػيفعلمػلعال عمػيـعنعػؼع فعاهللعرع يكـ،ع شكيفعرػفعالميػؿعّي "ي عقيـُ:عىير
كـ،عتػْع تػعيفعتػ عر ع عرتيفعلملعال ػدخيف،ع شػكيفعرػفعالحكرػ ـ،عيىػـعاليػيـعرػن

إعػػْحيـ،ع شػػكيفعتقػػدعالرايطػػة،عيلكػػـعريايػػطعرػػفعيمػػيٍهعّع فكِّػػريفعتػػ عإحك ريػػ .ع
ػْحعيأنػ ـعُيخػ دععيعضػكـع عتػيبعلػوعغيػرعالكتػؿ.عىػؿع رمػيفعالعر  شكيفعالفقػرعّي
ع خػػدليفعإّعأنفتػػكـ؟.ع رضػػيفعيػػأدنلعالرعيشػػةعلمػػزًاعُ تػػّرينوعقن لػػة،ع يعضػػً عّي

ًْ!ي يرميفعشؤينكـع ي ينً ع ُع  ريِّىيفعلمػلعميمكػـعاٍتػي بعيقضػ ءعاهللععتّرينوع يكُّ
عي دتعيفعل رعالرتيي تعيعطفي علملعالقدر،عأّعياهللعر عىذاعشأفعاليشر!ع".

كه ػػن تغوػػرا مػػف  لػػض الػػددنةل و ػػدأ   يػػد ال ػػنس كلػػكمرـ كهػػذا غوػػر وػػحوحل دمػػل 
دوػػ  كأمػػكالرـل أ ػػد دػػا أغيػػب التتػػنب وػػذتر التػػكات ا اػػدة ا ىػػت داد كىػػي د لحخػػكؽ الر 

لت ػػد ه ػػن و ػػدأ  يػػـك الردوػػ  ديػػل دػػدـ إ  نقرػػن ديػػل التليػػوـ! كوضػػل ىػػ ب تػػأ رهـ أ رػػـ 
 تىنلل كغور ذلؾ ممن ذترا مف ديؿ. 

ديمػػن أف اس  ػػنؽ ديػػل التليػػوـ مػػف كا  ػػنت الدكلػػ  كلػػوس ديػػل اكدػػراد أك اكحػػزاب 
وػػػػػدع إلػػػػػل  كال مندػػػػػنتل كحتػػػػػنـ المىػػػػػيموف اللثمػػػػػن ووف هػػػػػـ مػػػػػف المىػػػػػيموف كلت ػػػػػد لػػػػػـ

إوػػسحرـ  ػػؿ ددػػن إلػػل التغروػػب كمػػن أدل  لػػد ذلػػؾ مػػف ا ىػػتلمنرل أمػػن الػػركا ط دػػس 
را طػػ  وػػنلح  تػػر ط الم تمػػل اسىػػسما غوػػر اسىػػسـل كمػػف  حػػث كتلوػػب لغورهػػن ن 
دإ ػػد وػػأثـن لمػػن ويك ػػدا ذلػػؾ مػػف درقػػ   ػػوف المىػػيموفل كمػػن ذتػػرا دػػف ال دولػػ  دػػس ولمػػـ 

دارة الاػػػ كف دنلوػػػحوح كتمػػػن ال لػػػؿ ال ػػػردم لووػػػؼ  ػػػد تػػػؿ الم  تمػػػلل كأمػػػن ال خػػػر كا 
ذتػػػرت دػػػدة مػػػرات أف ال ظػػػنـ كدىػػػتكرا هػػػك وػػػنحب اكثػػػر اكت ػػػر  وػػػسح أك دىػػػند 

 الم تمل كدسقنتد.
 

"ي عقيـُ:عت رحكـعاهلل،عّع ظمرياعاٍقدار،عيخ تياعغيرةعالرنعـعالمّي ر.عألـعيخمقكـع
نتيـ،عتأيي ـعإّعأفع حرمياعلمػلعلػيا قكـعأكف ًءعأحرارًاعطمق ءعّعيثقمكـعغيرعالّنيرعيال
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ظمػػـعالضػػعف ءعيقيػػرعاٍقييػػ ء؟!...عرػػ ذاعاتػػ فد ـعرػػفعىػػذاعالخضػػيععيالخشػػيععلييػػرع
اهلل؟عير ذاع رميفعرفع قييؿعاٍذي ؿعياٍل  بعيخفضعالعيتعينكسعالرأس؟عألػيسع

عرنشأعىذاعالّعي رعكمِّوعىيعضعؼعثق كـعيأنفتكـ...ع".
رة و تيؼ م ركمرن دا اسىسـ د د دا الرأىمنلو ل "أحرار طيخنء"ل هذا الل ن

دنسىسـ   ويترا أحدا ديل اسومنف مف غور المىيموفل أمن المىيمكف دس وخ ؿ م رـ 
غور اسىسـل كأمن الحرو  دا الرأىمنلو  درا أف و لؿ اس ىنف تؿ ااء دكف قود إ  

 دكا.إف تلدل  حروتد ديل حرو  اآل روف دل دتذ ويم لل تمن ار 
كأمن من ذمد مػف ال ضػكع كالطندػ  دوحتػنج إلػل ت وػوؿل كهػك أ ػد ك حىػب أحتػنـ 
اسىسـ و ب طند  الردو  لكلا اكمر الذم  كول  ول  اردو  ديل الحتػـ  تتػنب ار 

أك دوػػػون دل أمػػػن إف حتػػػـ  غوػػػر  - حىػػػب ال ولػػػ –كىػػػ     وػػػدل كوحػػػـر ال ػػػركج ديوػػػد 
ػػن أىطىٍلػػتي »ئرضػػا ار د ػػدع:  اسىػػسـ دػػس طندػػ ل قػػنؿ أ ػػك  تػػر الوػػدوؽ أىًطوليػػكً ا مى

ـٍ  يىٍوتي ٍوتي اليَّدى كىرىىيكلىدي دىسى طىندى ى ًلا دى  .عُئ«اليَّدى كىرىىيكلىديل دىًإذىا دىوى
 

قيلو:ع"ي عقيـ:عرت عاهللعلنكـعالركريه،عر عىذاعال ف يتعييفعأترادكـعيقدعخمقكـع
ت عالطييعة،عأكفر ءعت عالح م ت،عّععريكـعأكف ءعت عالينية،عأكف ءعت عالقية،عأكِّف ء

علييدية؟...عك فعالن سعت ع يفضؿعيعضكـعيعضً عإّعي لفضيمة،عّعرييييةعيينكـعّي
ءعلرق ـع ع رّقلعالّن س،عتييطعىّؤ ـر ديرعاليرمية،عتك فعُدى  يـعيينيـعآليةعيأنيي ء،عث

عالحُع عرر ية عإلل عأيلعؾ عت نحطر عالّرق  عزاد ـر عث عياٍيلي ء، عح لعالمي يرة عيالحكر ء، كر ـ
ععع رعالّن سعن تً عتزاؿعالعر ء..".

"ل تحتمػؿ أتثػر مػف مل ػلل درػؿ تػنف   و ضؿ  لضتـ  لضػنن إ   نل ضػوي د نرة "
قوػػػدا اك ػػػسؽ كاس ىػػػن و  تمػػػن  ىػػػملد أحون ػػػن مػػػف الػػػ لض! أـ أف قوػػػدا  نل ضػػػوي  

ع التخكلل تمػن كردت  ػذلؾ ال وػكصل كم رػن قكلػد تلػنلل: ئًإفَّ أىٍتػرى  ـٍ ـٍ ًدٍ ػدى اليَّػًد أىٍتخىػنتي مىتي
                                                 

الىورة ال  كو    ف هانـل الم لؼ: د د الميؾ  ف هانـ  ف أوكب الحمورم الملندرمل أ ك    (ُ)
هػعل تحخوؽ: موط ل الىخن كا  راهوـ اك ونرم كد د الح وظ ُِّمحمدل  منؿ الدوف ئالمتكدل: 

ل : الثن و ل الاي ا ال نار: ارت  متت   كمط ل  موط ل ال ن ا الحي ا كأك دا  مورل الط 
 .ُٔٔ/ِـ ُٓٓٗ -هػ ُّٕٓ
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. كتسمػػػػػد دػػػػػف الرم وػػػػػ  كتىيىػػػػػؿ اكحػػػػػداث لػػػػػـ وػػػػػذتر دوػػػػػد اك  وػػػػػنء ُّالح ػػػػػرات: 
كدضػػػيرـل كهػػػـ مػػػف ارتخػػػكا  نل ػػػنس إلػػػل د ػػػندة ار  لػػػد أف تػػػن كا د وػػػدا ليل ػػػندل د وػػػنر 
 الترقا هك  نلتمىؾ  ارع ار كهدم رىيدل   أف الترقا حدث مف ق ؿ ال نس   ىرن.

 
قيلو:ع"ي عقيـُ:عمعمكـعاهللعرفعالري ديف،عك فعأمدادكـعّعينحنػيفعإّعركيلػً عهلل،ع
يأن ـع تمديفعل قييػؿعأرمػؿعالرنِعرػيفعيلػيعيمقرػٍةعريريتػٍةعيػدـعاُخػياف،عيأمػدادكـع
ّّء!عالييػ عـع ػيدُّع مػةعرقػ يكـعأذ ين ريفعت عقيػيرىـعرتػ ييفعألػزاء،عيأنػ ـعأحيػ ءعرعير

ـعرفعكثرةعالخضيععك دتع عػيرعأيػديكـعقػياعـ.عالنيػ تعيطمػبعليع ن عبعق ر  ي عيأن 
العميعيأن ـع طمييفعاّنخف ض.علَفَظ كـعاٍرضعل كينياعلملعظيرىػ عيأنػ ـعحريعػيفع
ًْعل نػ رياع لملعأفع نيرتياعت عميتي ،عتإْفعك نتعيطػفعاٍرضعيييػ كـ،عت عػيرياعقمػي

."ًْ عتيي عطيي
 ل كهذا مف الت نقض.وددك لرـ  نلرداو  ثـ وك  رـ مرات كمرات

 
قيلو:ع"ي عقيـُ:عأليركـعاهللعالّرشد،عر لع ت قيـعق ر  كـعي ر ف عرفعاٍرضعإللع
عت عاليميد،ع عييميده عأحدكـ عتيشعر عإللعال ع ل عنفيتكـ، عي ريؿ عأنظ ركـ، التر ء
تيعرؼعرعنلعاٍن نيةعليت قّؿعيذا وعلذا و،عييرمؾعإراد وعياخ ي رهعييثؽعينفتوعيرّيو،ع

ؿعلملعأحدعرفعخمؽعاهللعا ِّك ؿعالن قصعت عالخمؽعلملعالك رؿعتيو،عأيعا ِّك ؿعّعي كِّع
علملعتع عالع رؿ،عيؿعيرىعأحدكـعنفتوعإنت نً ع الي عبعلملعر ؿعالي تؿعأيعالكؿِّ
عيت يت ،عييت يت علملعأفعيف ،ع ـر كريرً عيع ردعلملعالري دلةعيال ع يضعتيتمؼ،عث

ير عأمدرعيأحدكـعأفعيعرؿعلدني هعينفتوععده،يؿعينظرعت عنفتوعأنروعىيعاٍّرةعيح
عاهللعيشخعوعّعينيبعلنوع عيعرؿعاُنت فعليعيد عكر  عتْعي ركؿعلملعغيره، لنفتو،
عيْع عيال ق ض  عاش راط، عيْ عال ض رف عثررة عاهللعيينكـ عأظير عذلؾ عتعم ـ عتإذا غيره؟

ععرح شرة،عت عيريفعينعرةعاهللعإخيانً ".
ال ردم كهك الرأىمنلو ل كت اوط لأل ن و ل كهك  هذا التسـ دود تأثير  نلمذهب

م نلؼ سوثنر اسىسـل كم نلؼ ليكاقل دا أف تؿ إ ىنف   وىتطول أف ولوش 
  م ردال دنل نس وتمؿ  لضرـ  لضن تمن قنؿ الاندر أ ك الملرّْم:
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ف لـ ويالركا  دـي »  «.ال نس لي نس مف  دكو كحنضرةو ...  لض ل لض كا 
"ل   ووػػػحل س ىػػػنف لول ػػػد ار  ا وػػػد   و وػػػب د ػػػد غوػػػراتمػػػن ولمػػػؿ اكقكلػػػد: "

دنلل ػػندة ر تنلوػػسة دػػرض دػػوف   و دورػػن إ  وػػنح رنل كتلنميػػد مػػل ال ػػنس كتحميػػد 
ل ك  تضػػند  ػػوف اكمػػروفل قوػػدت مػػف -ىػ حن د–كذاهػـ هػػك تػػذلؾ د ػػندة ئطندػػ ع ر 

 تن  ديود.ردم هذا هك حن   ال نس ل لضرـل ك  وىمل حن   ال رد لغورا ات
 

قيلو:ع"ي عقػيـُ:عأن شػدكـعاهلل،عأّعأقػيؿعحقػً عإذاعقمػُتعإنركػـعّع حيُّػيفعالرػيت،عيػؿع
ع نفريفعرنو،عيلكنكـع ميميفعالطريؽعت يرييفعرفعالريتعإللعالريت".

قد  نلؼ قكلد ه ن من قنلد دا مكضل قروب: "ل ىظىتتـ اكرض لتتك كا ديل ظررهػن 
دػػػػػا  كدرػػػػػنل دػػػػػإٍف تن ػػػػػت  طػػػػػف اكرض  غوػػػػػتتـل كأ ػػػػػتـ حرووػػػػػكف ديػػػػػل أف ت غرىػػػػػكا 
 دنو ركا قيوسن لت نمكا دورن طكوس".

 
عاليػػربعرػػفعالرػػيتعرػػيٌت،عيطمػػبع قيلػػو:ع"يلػػيعاى ػػدي ـعإلػػلعالتػػييؿعلعمرػػ ـعأفر
عالخػػػيؼعرػػػفعال عػػػبع عػػػٌب،عياُقػػػداـعلمػػػلعال عػػػبعراحػػػٌة،ع الرػػػيتعحيػػػ ة،عيلعػػػرت ـعأفر

عالحريػػػةعىػػػ عشػػػمرةعالخمػػػد،عيُتػػػ قي ى عقطػػػراتعرػػػفعالػػػدـعاٍحرػػػرعيلفطنػػػ ـعإلػػػلعأفر
ياٍت رةعى عشمرةعالزّقيـ،عيتقي ى عأنيرعرػفعالػدـعاٍيػيض عأيعالػدريع،ععالرتفيح،

عععيليعكيرتعنفيتكـعل ف خر ـعي زييفععديركـعييردعالمريحعّعييت ر تعالظ لريف؟!".
دػف الحوػنة الطو ػ ل كتمػن  -دػا دوػر التػكات ا-حتل لك ات خ ن  ادة ك يٍلد الكاقػل 

دهن ار ى حن دل دمل ذلؾ   ووح الت ػندم ليثػكرة الدمكوػ  مػف أ ػؿ الحروػ ل الحروػ  أرا
التا ها د د تثور مف ال ػنس دتػرة غنمضػ ل   و رػـ دقوػؽ مل نهػنل ك  وتضػح طروػؽ 
الكوػػػػكؿ إلورػػػػن ديػػػػل  وػػػػورةل دػػػػس ووػػػػح أ ػػػػدا  لػػػػد الت ػػػػنرب التػػػػا  نضػػػػترن اكمػػػػ  

ذ كح التػا ت ترػا  ػنلمكتل ثػكرة هػا ردة دلػؿ  نلثكراتل أف تخػـك ثػكرة تثػكرة الطػنتر المػ
ديػػػل الظيػػػـ دخػػػطل دكف أف تميػػػؾ ماػػػركدن  ػػػدوس تخومػػػد د ػػػد إزالػػػ  الظػػػنلـ  لػػػد د ػػػنء 

 طكوؿ.
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قيلو:ع"ي عقػيـُ:عيألنػ عرػنكـعالرتػ كيف،ع..عأييػ عالرتػمريف:عإنػ عنشػأتعيشػيتع
التػيبععيأن عأتكِّرعت عشأنن عاّم ر ل ،علتلعأى ديعل شخيصعداعن ،عتكنُتعأ قّعل

يعػػدعالتػػيب،ع..عيط لرػػ عأرتػػيُتعيأعػػيحُتعأميػػدعالفكػػرعتػػ عاّت قعػػ ء،عيكثيػػرًاعرػػ ع
تعيُتعيت ترُتعٍت طم عآراءعذييعاًراء،علتلعأى ػديعإلػلعرػ عيشػف ععػدريعرػفع

عآّـعيحثعأ عين عيوعريِّ ".ع
 -ىػ حن د– موؿ هذا التلب إف تنف دا ى وؿ ارل كرغ    تحخوػؽ مػن أمػر ار  ػد 

غوَّر الكاقل لوطن ؽ اسىسـل كدا هذا ال خػرة أوضػن وظرػر أف  طػنب التػكات ا دا أف وي 
ف ىٌمنهـ  نلارقووف أحون ن.  هك ليمىيموف كا 

 
عقيلو:ع"يآخرعر عات قررتعلميوعتفينةعتكريعىي:

عمرثيرةعداعن عى عخػريجعديننػ علػفعكينػوعديػفعالفطػرةعيالحكرػة،عديػفعالنظػ ـع إفر
الييػ ف،عإلػلععػييةعأنرػ عمعمنػ هعديػفعالخيػ ؿعيالخيػ ؿ،عيالنش ط،عديفعالقػرآفعالعػريحع

عتين عىذاعالررضع ديفعالخمؿعيال شييش،عديفعالِيَدععيال شديد،عديفعاُمي د.عيقدعدبر
عشؤينن ...". عرنذعألؼعل ـ،عت ركرفعتين عيأثررعت عكؿِّ

هذا ال خرة تحتنج سوضنحل كهك أف اسىسـ لـ و رج هك دف تك د دوف ال طرة 
–تم ل كلتف  لض المىيموف هـ مف ا تلدكا دف اسىسـ كدرمد تمن أراد ار كالح

ف تنف ىوذتر ذلؾ قرو نل كلت د تنف اككلل أف وتتب هذا الل نرة -ى حن د ل كهك كا 
أك ل لمن ىوترتب ديورن مف درـ د د مف وخرأهنل دنسىسـ   وكود المل زة 

كتاكوش ك دع كتادودل كمف أراد أف كالمح كظ  مف ق ؿ رب اللنلموف لوس دود   ن  
 وأ ذ اسىسـ تمن أ زؿ دإف ذلؾ موىكر لمف طيب الرداو ل كالحمد ر رب اللنلموف.

لمرات ددودة   وذتر التكات ا الى   د د ذترا ليخر ف كاسىسـل كهذا و ا ذ 
 ديودل ك د تمن هك ملركؼ   إىسـ دكف ى  .

دػنـل هػك تػسـ دػنـ وحتػنج لتػدقوؽ ك وػػنف  كذتػرا أف المػرض قػد دب دو ػن ق ػؿ ألػؼ
مػػػن هػػػك المػػػرض  نلتحدوػػػدل ديػػػوس ا تاػػػنر ال ػػػدع كال يػػػؿ كالتاػػػكوش قػػػد ظرػػػر دػػػا ذلػػػؾ 
الزمػػػنفل درػػػذا مػػػف الم نلغػػػ ل  ػػػؿ ومتػػػف أف وخػػػنؿ إ ػػػد ظرػػػرت إىػػػنءة دػػػا التط وػػػؽ كهػػػك 
وػػحوحل كأكؿ مػػن تػػنف مػػف هػػذا اسىػػنءة هػػك  لػػؿ الحتػػـ كراثوػػن مػػف ق ػػؿ ملنكوػػ ل كمػػن 
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لػػػؾ ا  حػػػراؼ مػػػف ظرػػػكر اك طػػػنء المتتنلوػػػ  كالتػػػا مػػػف أ رزهػػػن تػػػكلا م وػػػب أدل ذ
 رتنى  الدكل  ال ي نء الضل نء دا الليـ كال تر كالتخكل.

 
قيلو:ع"ي عقيـُ:عقػدعضػير عديػنكـعيدنيػ كـعت تػ كـعاٍيلػيفعيلمرػ ؤكـعالرنػ تقيف،ع

ًْ:عأليسعي علر عتػرٍدعيّاّن عأرشدكـعإللعلرٍؿعإتراديعّعحرجعتيوعلمرً عّي يفعمنيػ عكػؿِّ
ع".رنكـعيمدافعيريزعالخيرعرفعالشّر،عيالرعريؼعرفعالرنكرعيليع رييزًاعإمر ليً ؟

" د نرة غنمض  تحتنج ل ونفل دمػف هػـ ضوَّل دو تـ كد ونتـ ىنىتتـ اككلكفد نرة "
الىنى  اككلكف؟. كالك داف لػوس هػك مػف وموػز  ػوف ال وػر كالاػرل  ػؿ مػن وموػز ال وػر 

 مػن أرىػيد مػف رىػن ت لرداوػ  ال ػنس لػذلؾل كمرمػن ىػمن  -ى حن د– دف الار هك ار
دخػػؿ اس ىػػنف كتطػػن ؽ ملػػد ك دا ػػد دإ ػػد لػػف وىػػتطول أف ووػػؿ إلػػل هػػذا التمووػػزن كف 
اس ىنف تنتف دن ز ك نقص كمحتنج كوتأثر   وتتد كمحوطد الذم ولوش دوػدل دمػن وػراا 

 ن.زود حى ننل لوس  نلضركرة أف وراا دمرك حى نن أوض
 
قيلو:ع"أر عيميكـعقيؿعرعمِّػـعالخيػرعنيػيكـعالكػريـعلميػوعأتضػؿعالعػْةعيال تػميـ:عع

عاهللعلمػػػيكـعشػػػراركـعتيػػػدليع علػػػفعالرنكػػػرعأيعليتػػػمِّطفر عيػػػ لرعريؼعيل نيػػػيفر "ل ػػأررفر
عأنكػرع خي ركـعتْعيت م بعليـ...عيأن ـع عمريفعإمرػ ععأعرػةعرػذاىيكـعكمِّيػ علمػلعأفر

ـر،ع...عيقػػدعالرنكػراتعيعػدعالكفػرعىػيع ـر،عيثػ ـرعق ػؿعالػنرفس،عثػ الظُّمػـعالػذيعتشػػ عتػيكـ،عثػ
ع يييرعالرنكرعي لقمبعىيعييضعالر ميِّسعتيوعييضػً عتػ عاهلل.عينػ ًءع أيضحعالعمر ءعأفر
لميو عترفعيع رػؿعالظػ لـعأيعالف تػؽعغيػرعرضػطر،عأيعيم رمػوعيلػيعي لتػْـ،عيكػيفع

عقدعخترعأضعؼعاُير فعيالعي ذعي هلل.
عأظنك عكمرةعالشي دة،عيالعيـعيالعْة،عيالح عيالزك ة،ّي كّمي عّععـع ميميفعأفر

عيع داٍتع عقي رً  عالّشع عر، عييذه عحينعٍذ عيكيفعالقي ـ عإنر  عاُير ف، عر عتقد  ين عشيعً 
  ي قميداتعيىيت تع ضي عيي عاٍرياؿعياٍيق ت".

 -ى حن د–  نلتأتود إف اكمر  نلملركؼ كال را دف الم تر ممن اقتضل ار     
مف المىيموفل كقد كردا دا ال وكص الخطلو  الث كت كالد ل ل كلتف طروخ  الر ط 
التا ذترهن التكات ا   توحن كف مف و تر اكحتنـ الاردو  الخطلو  كم رن اكمر 
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 نلملركؼ كال را دف الم تر دإ د وت رل كمف وترؾ الخونـ  رن تخوورا أك تتنىس و خل 
 مىيمن كهك  ثـ.

إذا درد ػػن ذلػػؾ ت ػػوف ل ػػن أف حتػػـ التػػكات ا ديػػل أهػػؿ زمن ػػد   ووػػحل كف إ تػػنر دػػ
الخيػػب   وليمػػد إ  ارل كمػػف   و تػػر دػػا الخيػػب مػػل إومن ػػد   رضػػو  اكمػػر  ػػنلملركؼ 
كال را دف الم تر دإ د وتػكف  ثمػنل   تػندرا دنقػدا لاومػنف   ت  لػد وػسة ك  حػج ك  

 زتنة تمن ذتر!
 

لميػػو عت لػػديفعيكمِّفكػػـعإفعكنػػ ـعرتػػمريف،عيالحكرػػةعُ مػػِزركـعإفعكنػػ ـععقيلػػو:ع"ينػػ ءًع
عأقّؿعت عىذاعاليػ بعرػفع ل قميف:عأفع أررياعي لرعريؼعي نيياعلفعالرنكرعميدكـ،عّي
عأمػػدادكـعاٍيلػػيفعقػػ رياعيػػوعلرػػ ع إيطػػ نكـعالييضػػ ءعلمظػػ لريفعيالف تػػقيف...عيلػػيعأفر

ديػنكـ،عيالػّديفعرػ عيػديفعيػوعالفػردعّعرػ عيعم ـعإللعر عأن ـعلميػوعرػفعاليػياف.عتيػذاع
ـٌعيِحفػٌظعتػ عاٍذىػ ف.عألػيسعرػفعقيالػدع يديفعيوعالمر ،عيالديفعيقػيٌفعيلرػؿ،عّعلمػ

عدينكـعترضعالكف يةعيىيعأفعيعرؿعالرتمـعر علميوعغيرعرن ظٍرعغيره؟!".
د نرة "كالٌدوف من ودوف  د ال رد   من ودوف  د ال مل "د نرة غور دقوخ ل در نؾ 

تنـ ت ص ال ردل كأحتنـ ت ص ال مند ل كأحتنـ ت ص الم تمل كال ظنـ الخنتـ أح
 مكضل ىن ؽ.ديودل كقد دويت ذلؾ دا 

" دػرض الت نوػ  كهػك أف ولمػؿ المىػيـ مػن ديوػد غوػر م تظػرو غوػراكقكؿ التػكات ا: "
هػػك قػػكؿ غوػػر دقوػػؽل د ػػرض اللػػوف هػػك الػػذم وخػػـك  ػػد المىػػيـ غوػػر م تظػػر غوػػرال كأمػػن 

  درك درض ديل ال مولل كلتف إف تمتف مف إقنمتد درد أك  مند  ىػخط درض الت نو
مػن إف لػـ وتمت ػكا دو خػل كا ػب ديػل  موػل المىػيموف مػف أهػؿ التتيوػؼ  دف ال ػنقوفل كا 
إلػػل أف وخػػنـل كد ػػنرة التػػكات ا: ألػػوس مػػف قكادػػد دوػػ تـ! غوػػر مح  ػػ  لمػػن تكحوػػد مػػف 

.ت وؿ قنتيرن! كلك قنؿ: "ألوس مف قكادد دو  ن.."  ل لتنف أ مؿ كأقـك
 

قيلو:ع""تأن شدكـعاهللعي عرتمريف:عأفعّعييرركـعديفعّع عرميفعيػوعيّافعكػ فعخيػرع
ع يرنركـعأنفتكـعيأنركـعأّرةعخيرعأيعخيػرعأّرػة،عيأنػ ـعالر ياكمػيفعالرق عػريفع ديف،عّي

عالشِّػع رعشػع رعالرػؤرن ـَ عقػّيةعإّعيػ هللعالعمػ عالعظػيـ.عيِنْعػ يف،علملعشع ر:عّعحيؿعّي
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ػًةع يلكف عأيفعىـ؟عإن عّعأرىعأر ر عأررًةع عرؼعحقً عرعنػلعّعإلػوعإّعاهلل،عيػؿعأرىعأرر
عععخيم ي علي دةعالظ لريف!".

قطلن إف أم  محمد ئويل ار ديود ك لدع  وػر أمػ  أ ر ػت لي ػنس  ػ ص التتػنب 
المل ػػزل كمػػن كوػػ رن  ػػد مػػف أكوػػنؼ دػػا هػػذا المكضػػل أك غوػػرال دإ ػػد   ويوػػؽ  رػػن 

نلؼ لمػػػن مػػػدحرن ار  ػػػدل كحتػػػل لػػػك تػػػنف دورػػػن الاػػػكاذل دػػػس ووػػػح تلمػػػومرـ ديػػػل كم ػػػ
أغيب ال نقوفل كأكوندد هذا إف دلت ديل ااء دإ رن تدؿ ديل وػأس مط ػؽل أك ت ػر 

 كد ب دا   س التكات ا.
 

قيلو:ع"يػ عقػيـُ:عيألنػ عيكػـعالنػ طقيفعي لضػ دعرػفعغيػرعالرتػمريف،عأدلػيكـعإلػلع
،عيرػ عمنػ هعاًيػ ءعياٍمػداد،عتقػدعكفػلعرػ عُتعػؿعذلػؾعلمػلعاُت ءاتعياٍحقػ دع ن ت 

أيديعالرثيريف،عيأممُّكـعرفعأفعّع ي دياعليت عؿعاّ ِّح دعيأن ـعالري ديفعالتػ يقيف.ع
تيػػذهعأرػػـعأيتػػ ري عيأرريكػػ عقػػدعىػػداى عالعمػػـعلطراعػػؽعشػػّ لعيأعػػيؿعراتػػخةعلْ ِّحػػ دع

اّر يػػػ طعالتي تػػػ عديفعالػػػيطن عديفعالػػػدين ،عياليتػػػ ؽعالمنتػػػ عديفعالرػػػذىي ،عيع
اُداري.عتر عي لن عنحفعّعنف كرعت عأفعن ي عإحػدىع مػؾعالطراعػؽعأيعشػييي .عتيقػيؿع
ءعنحػفعنػديِّرعشػأنن ،ع لقْؤن علرثيريعالشرحن ءعرفعاٍل مـعياٍم نب:عدلينػ عيػ عىػّؤ

عن ف ىـعي لفعح ء،عين راحـعي ُخ ء،عين ياتلعت عالضرّاء،عين ت يىعت عالترراء".
ف أ  ل اىمد  نىـ مىتلنر كهك ئالرحنل  ه ن  وظرر التكات ا ديل حخوختد كا 

ف أ  ل الر ؿ اىمد أك  ىمد! كه ن وظرر تمىتد  نلخكمو   ؾعل دنل تر   و  ل كا 
اللر و  دكف اسىسـل لذا كيًوؼ  أ د مف ركاد ال رض  الخكمو  الحدوث  مف ًق ؿ 

 ال لض.
التا ت وف دتر التكات ا  كضكحل هك دا هذا المخطل الذم هك مف أهـ المخنطل 

و ندم اللرب مف غور المىيموفل  خكلد: "ون قكـي: كأد ا  تـ ال نطخوف  نلضند مف 
غور المىيموف"ل و ندورـ   داء غروب؟ دأم إىنءات حويت مف المىيموف؟ هؿ ك رـ 

تمكا دتحكا ال يداف كحرركا الل ند مف د ندة الل ند إلل د ندة رب الل ند؟ هؿ ك رـ ح
 ال نس  نللدؿ دد ؿ ال نس دا دوف ار أدكا ن طكدن غور مترهوف؟.
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كلمػػػف وخػػػكؿ إف التػػػػكات ا لػػػـ وػػػػدع ليكط وػػػ  كالخكموػػػػ  كالليمن وػػػ  التػػػػا تن ػػػت أحػػػػد 
ملنكؿ الرػدـ لدكلػ  ال سدػ  اسىػسمو  اللثمن وػ ل لمػف وخػكؿ ذلػؾ دإ  ػن  خػكؿ لػد: توػؼ 

هػػداهن الليػػـ لطراتػػؽ اػػٌتل كأوػػكؿ راىػػ   ت ىػػر قكلػػد: "درػػذا أمػػـ أكىػػترون كأمروتػػن قػػد 
لستّْحند الكط ا دكف الدو ال كالكدنؽ ال  ىػا دكف المػذه ال كا رت ػنط الىونىػا دكف 

 اسدارم. دمن  نل ن  حف     تتر دا أف  ت ل إحدل تيؾ الطراتؽ أك ا ررن". 
ف قوػػػػد  نكدػػػػن ـ  كمػػػػف هػػػػـ اكدػػػػن ـ الػػػػذوف وػػػػذترهـ  ىػػػػكء غوػػػػر اللثمػػػػن ووف؟ كا 

ىيموف مف غور اللرب دنلموو   أدظـ! كقكلد: "ددك ػن وػن هػ  ء  حػف  ػد ّْر اػأ  نل الم
 . ت نهـ  نل وحنء.." وي رـ م د الددكة ليخكمو  اللر و  التا تحمؿ دو و  محرم 

 
قيلو:ع"دلين عنديِّرعحي  ن عالدني ،عينمعؿعاٍدي فع حكـعت عاٍخرىعتقط.عدلين ع

عأّعيى  عتياء، علملعكمر ٍت عتمنح عطمق ءعنم ر  عتميح عاليطف، عتم ح عاٍرة، :
ععألزّاء".

هذا التسـ هك مف أ طر من قنلد كوخكلد التكات ا ككتثر مف مرة دا هذا التتنبل 
كهك  ليد اسىسـ تغورا مف اكدونف دا أ د دسق   وف الل د كر دل كأف ار 

تمرنل  ؿ و ب أف ىوحنىب اس ىنف ديود دا اآل رةل ك  اأف لاىسـ دا الحونة كح
تمن دليت أكر ن دا دويرن ذلؾ. كهذا الخكؿ  - حىب رأود–و وؿ الدوف دف الحونة 

إف وح دا اكدونف المحرد  أك الدون نت الكث و ل دإ د ويلد ت را لمف ولتخدا مف 
ـي اٍلتىن ؿى اليَّدي دىأيكلىًتؾى هي ن أىٍ زى ـٍ ً مى ـٍ وىٍحتي ٍف لى مى ع المنتدة: المىيموف. قنؿ تلنلل: ئ...كى كفى ًدري

ـٍ ثيَـّ  ى وىً ديكا ْْ رى  ىٍو ىري ن اى ى تّْميكؾى ًدومى تَّل ويحى ل كقنؿ تلنلل: ئدىسى كىرى ّْؾى  ى ويٍ ًم يكفى حى
نع ال ىنء:  يّْميكا تىٍىًيومن ويىى ٍوتى كى ن ًممَّن قىضى رى ن ـٍ حى عل كغورهن مف ال وكص.ًٓٔدا أىٍ  يًىًر

يمػػػػنتو ىػػػكاءل أ  كهػػػا: ديتحػػػا اكمػػػ ل ديوحػػػػا أمػػػن قكلػػػد: "ددك ػػػن   تمػػػل ديػػػل ت
الػػكطفل دي حػػا طيخػػنء أدػػٌزاء"ل دنكمػػ   حىػػب درػػـ التػػكات ا هػػا اكمػػ  اللر وػػ ل   ػػنء 
ديل مػن ذتػر أدػسال كالكط وػ  هػا الرا طػ  التػا دػرؽ المىػتلمركف  رػن  ػوف المىػيموف 

ةل كأف كمزقػػػكهـ ديػػػل أىنىػػػرنل أمػػػن طي ػػػد ليحوػػػنة  حروػػػ  دخػػػد  و ػػػنا دػػػا مكاضػػػل ددوػػػد
المىيـ قد تارؼ  نلل كدو  ر لو نؿ ال   ل أمن دتػرة الحروػ  التػا و ػندم  رػن درػا دتػرة 

 غر و  ليتحيؿ مف قود.
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ػرعيال يعػيرعتيرػ عآؿعإليػوعالرعػير،ع عرػنكـعالنُّميػ ءعلم يعُّ قيلو:ع"أدلػيكـعيأخػصُّ

ً عّعأليسعرطمؽعالعريػ عأخػّؼعاتػ حق رًاعٍخيػوعاليريػ ؟عىػذاعاليريػ عقػدعأعػيحعر ّديػ
عديفعلوعغيرعالكتب،عتر ع ظ ىُرهعر عيعضن عي ُخ ءعالدين عإّعرخ دلًةعيَكِذيً ".

قوػػػنس قػػػكما! كالوػػػحوح أف وخػػػنس اسىػػػسـ  غوػػػرال دنلخكموػػػ    تميػػػؾ الملنل ػػػنت 
لماػنتؿ الم تمػػلل درػػا را طػ  دنط وػػ ل كالػػركا ط الملت ػػرة هػا الػػركا ط الم دتوػػ ل التػػا 

ن مػف أحتػنـل أمػن مػن ذتػرا دػف الغر ػا كم نددتػد ليمىػيموف دورن اللخنتد كمن و  ثؽ م رػ
   ترة الدوف دوحوحل دن ىتلمنر الغر ا   وخوـ ليدوف اأ ن إ   من وحخؽ مونلحد.

 
عالْ يفع عييف عالييض ء عك نت علر  عاليري  علند ع أثير علمديف عك ف ع"لي قيلو:

عيا عاٍلر ف عييف عك نت عيلر  عيالفرنتيس، عالطمي ف عييف عيؿ لفرنتييفعيالتكتيف،
عاليريييف".

وحوح أف الدوف ال ورا ا لوس لد تأثور دا أكر نن كذلؾ كف ال ورا و  ها 
را ط  ركحو   وف الل د كر دل ك  وك د دورن ت ووؿ كملنل نت لتؿ أمكر الحونةل 

ل كمثؿ هذا الرا ط  -ى حن د–دضس دف أ رن محرد  كلـ تلد تمن  نءت مف ار 
ال ونرل دا اللنلـ  را ط  م دتو ل تمن لـ تويح لر ط   نلتأتود لف تويح دا ر ط

 الكب أكر ن التا اىت دلكهن  نلرأىمنلو . 
ف تن ػػػت را طػػػ  م دتوػػػ  كلت رػػػن لػػػـ تػػػتمتف مػػػف الخضػػػنء ديػػػل م ػػػنهوـ  كالرأىػػػمنلو  كا 
اكدمػنؽ د ػد الاػلكب التػا ادت خترػن الموػكؿ الل وػرو  كالخكموػ  كغوػر ذلػؾل دوػحوح 

 ػوف الاػلكب اككر وػ ل دػس ال وػرا و  ك  الرأىػمنلو  اىػتطندت  أف اللداء الخكما  خػا
 الخضنء ديل هذا ال رق  التا  و رـ.

 
قيلػػو:ع"اليريػػ عأرقػػلعرػػفعالشػػرق علمرػػً عيثػػريةعيرنعػػة،عتمػػوعلمػػلعالشػػرقييفعإذاع

عالتي دةعالطييعية.عأر عالشرقييفعتير عيينيـ،عتر ق رييفعّعي ي ينيف".عياطنيـ
 وف ال نس قنتـ ديػل اػرقا كغر ػا! رغػـ أف هػذا اككوػنؼ التكات ا  لؿ ال رؽ 

هػػا  ىػػ   ليمتػػنفل ك  تل ػػر أم م رمػػن دػػف را طػػ  كاضػػح  كوػػحوح ل كالاػػرقا تمػػن 
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ف تػنف ذلػؾ تػذلؾ درػذا م رػـك  ذترت دا مكضل ىن ؽ وراد م د المىيـ دا الغنلػبل كا 
ٌرـ ىػوندة التػندر ى حن د ك رىنلتد ال نلدة قدـ المىيـ ديل غورال كح–مغيكطن كف ار 

يىػػػػل  ػػػػنًدًروفى دى لىػػػػٍف وىٍ لىػػػػؿى اليَّػػػػدي ًلٍيتى ديوػػػػدل دتوػػػػؼ تتػػػػكف الىػػػػوندة ليتػػػػندرل قػػػػنؿ تلػػػػنلل: ئكى
ع ال ىنء:  ل كهذا اكمر مف الم ػركض أ ػد و ػب أف   وغوػب دػف ُُْاٍلميٍ ًمً وفى ىىً وسن

يػؼ ذهف تؿ مىيـن ك د حتـ اردال حتل كلك ادترض ن أف تخدـ الغػرب ك رضػتد كت 
ال سد اسىسمو  قػد أثػر ىػي ن دػا   ػس التػكات ال كحتػل لػك تػنف اكمػر تمػن ذتػر درػك 
لوس ديل اسطسؽل ديك ىيم ن  تخدـ الغر ػا ديػل الاػرقا تمػن وخػكؿ التػكات ال دتوػؼ 
ىوتكف الحتـ دا الخػركف التػا تخػدـ دورػن المىػيمكف كتػن كا ىػندة الػد ونل  مخن ػؿ ت يػؼ 

 مظيم .الغرب كدواد دا الخركف ال
قيلو:ع"اليري عيعرؼعكيؼعيتيس،عيكيؼعي ر رػ ،عيكيػؼعيأتػر،عيكيػؼعيتػ أثر.ع
تر ػػلعرأىعتػػيكـعاتػػ عدادًاعيانػػدت لً علرم را ػػوعأيعتػػيقو،عضػػيطعلمػػلعلقػػيلكـعل يقػػياع
ع يراءهعشيطً عكييرًاعكر عيفعؿعالريسعر عالييلينييف،عياليييدعيال   ر،عيكذلؾعشأفعكؿِّ

ت عالشرؽعّعيخرجعلفعأنروع  مرعرتػ ر  ،عتيأخػذععالرت عرريف.عاليري عرير عركث
عإللعأري ضي ". عتت عؿعالشرؽعلييرتي عت عيمدهعال  عّعيف أعيف خرعيري ضي عييحفُّ

تنرة ومدح الغرب كوػددك إلػل اليحػنؽ  ػدل كأ ػرل وذمػد كووػ د  ن ىػتلمنر كوػذتر 
 اىتوستد ديل ال وراتل كهذا ودؿ ديل ا ضطراب دا دتر التكات ا.

 
ندييفعت عاليندعيمزاعرى ،عيلملعالريسعت عقػ يزاف،عق يلو:ع"قدعرضلعلملعاليّي

رثػػؿعرػػ عأقرنػػ عتػػ عاٍنػػدلس،عيلكػػْف عرػػ عخػػدرياعالعمػػـعيالعرػػرافعيعشػػرعرػػ عخػػدرن ى ،ع
يدخؿعالفرنت يييفعالمزاعرعرنذعتيعيفعل رً ،عيلـعيترحياعيعدعٍىمي عيمريدٍةعياحدةع

علحرنػ عُ قَرأ.عنرىعاُنكميػزيعتػ عيْدنػ عُيف ػؿعقديػدعيػْده،عيتػرؾعيحػ ره،علمػلعطػريِّ ضِّ
عيتركن .عتيْعيالح لةعىذهع يعريفعي عأيل عاٍلي ب؟".

 نلتأتود إ رـ لـ كلف و دمكا الليـل ك  ورتخكا  نل سد المىتلمرة كأهيرن تمن دلؿ 
المىيمكف  نل يداف الم تكح ل دأوف ال تح ك ورا كدضيد الذم تنف  أمر مف ارل مف 

ذ   كهيرنل كتؿ من  ىملد دف ا ى تلمنر كاحتسؿ ال يداف طملن  رنل كقتس كا 
اللدال  دا الغرب الرأىمنلا هك دا  سدهـ ك  و خيك د لي سد التا وىتلمرك رن 
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كوىتكلكف ديل  وراترنل  لـ ىت خل  سدهـ متخدم  كدورن الحرو  كغور ذلؾ مف 
وف كالم ت لوف مف المىتلمروفل ديرـ الالنراتل أمن  سد ن المىتلمرةل كالمض كد

 ملىكؿ التسـل كىـ اكدلنؿ.
كقكلػػػد: "كد ػػػؿ ال ر ىػػػنكوكف ال زاتػػػر م ػػػذ ىػػػ لوف دنمػػػننل كلػػػـ وىػػػمحكا  لػػػد كهيرػػػن 
  روػػػػدةو كاحػػػػدة تيخػػػػرىأ"ل دػػػػا هػػػػذا الخػػػػكؿ ح ػػػػ  ديػػػػل مػػػػف وػػػػترـ اللثمػػػػن ووف  ػػػػن حتسؿ! 

: الار نءل  كادتداؿل كال رات. دنلتكات ا كحدا قد أودر ثسث  راتد كهفَّ
ع

عنظ رؾ،عيالدىرعذاؾعالدىرعر عغيررع قيلو:ع"رل ؾعاهللعي عشرؽ،عر ذاعأع يؾعتأخؿر
يضعؾ،عييدرؿعشرلوعتيؾ؟عألـع زؿعرن طقؾعى عالرع دلة،عيَينيؾعىػـعالفػ عقيفعتطػرًةع
يلػػددًا؟عألػػيسعنظػػ ـعاهللعتيػػؾعلمػػلعليػػدهعاٍيؿ،عيرايطػػةعاٍديػػ فعتػػ عينيػػؾعُرحكرػػةع

ةعلمػػلعليػػ دةعالعػػ ن عالػػيازع؟عأليتػػتعرعرتػػةعالرػػنعـعحقيقػػةعراىنػػةعقييرػػة،عرؤتتػػ
ع عالػػػيطفعيحػػػبر أشػػػرقتعتيػػػؾعشرتػػػي ،عأيرػػػدتعييػػػ علػػػّزعالػػػنفس،عيأحكرػػػتعييػػػ عحػػػبر

عالمنس؟".
دػػا هػػذا ال خػػرة كمػػن ق يرػػن كمػػن  لػػدهن و نطػػب الاػػرؽل كوػػذٌترا   وراتػػد ك وػػر أهيػػدل 

ت ود م رػػن دكلػػ  لت اػػر ال وػػر كلتػػف مػػن دنتػػدة هػػذا ال وػػرات إف لػػـ وح ظرػػن  ظػػنـ؟ كتىػػ
كاللػػػدؿ؟ كتوػػػؼ ترت ػػػل  رضػػػ  مػػػف قكلػػػد: "كرا طػػػ  اكدوػػػنف دػػػا   وػػػؾ محتمػػػ "؟ درػػػك 
د دمن ىنكل  وف اكدونف كلـ وردل اسىسـل دتوؼ ىتلوش ال ػنس كتػ رض دػا الاػرؽ 
تمػػػن وخػػػكؿ؟ كحػػػب الػػػكطف كال ػػػ س اللر ػػػا هػػػؿ ىػػػوت ا لي رضػػػ ؟ كلػػػك ىػػػيم ن  ػػػنلكطف 

ـ ىػػػوت ذ؟ كتوػػػػؼ ىتاػػػرع الخػػػكا وف كوتتػػػب الدىػػػتكرل كت  ػػػػل اللر ػػػال دػػػأم  ظػػػنـ حتػػػ
الدكلػػ ؟ كغوػػر ذلػػؾ تثوػػر. دمػػن وػػتتيـ  ػػد التػػكات ا هػػك دكاطػػؼ كأحػػسـ وخظػػ    ولػػرؼ 

 ككلرن طروؽل دتوؼ ىولرؼ   ر طروخرن؟!
 

قيلػػو:ع"رلػػ ؾعاهللعيػػ عشػػرؽ،عرػػ ذاعلػػراؾعيتػػكرفعرنػػؾعالحػػراؾ؟عألػػـع ػػزؿعأرضػػؾع
ًْ،عيلررانػػػؾعق عرػػػً عياتػػػعةعخعػػػية،عيرع دنػػػؾعياتيػػػةعغ نيػػػة،عيحييانػػػؾعراييػػػً عر ن تػػػ

ًْ،عيَينػػػيؾعلمػػػلعرػػػ عريريػػػ يـعأقػػػربعلمخيػػرعرػػػفعالشرػػػر؟عألػػػيسعلنػػػدىـعالحمػػػـع ر ياعػػ
الرتّرلعلندعغيػرىـعضػعفً عتػ عالقمػب،عيلنػدىـعالحيػ ءعالرتػّرلعي لمي نػة،عيلنػدىـع
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عالرتّرلعي ُ ْؼ،عيلندىـعالقن لةعالرتػّر ةعيػ لعمز،عيلنػدىـعالع ّفػةعالرتػّر ةعالكـر
عي ليْىة،عيلندىـعالرم رمةعالرتّر ةعي لذّؿ؟".

إف اسىسـ هك مف و ل الر نؿن لمن  نء  د مف دخودة كأحتنـل كالتا  تط وخرن 
أو حت أدرادن دا الم تملل كى نون دا اكدرادل كتنف اككلل  نلتكات ا أف و وؼ 

الذوف دناكا مف غور  اسىسـ كوذتر دضيد دومن ذترا مف و نت أهؿ الارؽ. كحتل
المىيموف مل المىيموف دإ رـ قد ت يخكا  أ سؽ اسىسـل كتمىتكا   لض أكامران 

  ى ب أف هذا اككامر أو حت أدرادن دا الم تمل   و كز م نل ترن.
كالغروػػب دػػا هػػذا ال خػػرة أف التػػكات ا ذٌتػػر  نلوػػ نت الطو ػػ  التػػا أك ػػدهن اسىػػسـ 

ء كالتػـر كالخ ندػ  كغورهػنل مػل أ ػد قػد ذمرػن دػا مكضػل دػا م تملػدل مػف الحيػـ كالحوػن
ىػػػن ؽ د ػػػد قكلػػػد: "ترضػػػكف  ػػػأد ل الملواػػػ  د ػػػزان تيىػػػٌمك د ق ندػػػ ل كترميػػػكف اػػػ ك تـ 

ل دتػػػنف اككلػػػل  ػػػد أف وػػػدقؽ دومػػػن  طػػػت ومو ػػػدل ك طخػػػت  ػػػد  ترنك ػػػنن تيىػػػٌمك د تػػػكتُّسن!"
 ا تنال دمن وي ظ اس ىنف مف قكؿ إ  لدود رقوب دتود.

 
:ع"رل ؾعاهللعي عشرؽ،عّعنرىعرفعغيرعالّدىرعتيؾعرػ عيتػ يمبعىػذاعالّشػق ءعقيلو

عذلريػػـعلينػػ عأخيػػؾ.عتمرػػ ذاعقػػدعأعػػيحتعإذاعانقطػػ علنػػؾعرػػددعأخيػػؾع لينيػػؾ،عييتػػ مـز
يرعنيل  و،عييقلعأين ؤؾعُلراةعحف ةعت عظْـ،عيػؿعيرّنػييـعتقػُدعالحديػدعيػ لرميععإلػلع

عال عفيف؟".عالععرعالّنح ت ،عيؿعالحمريعالريعيؼعيععر
تسـ هك ليلنط   أقرب مف الحخوخ  كاللمؿ كدؽ م رج كاضح ليتغوور! كه ن 
ف ا تغو ن الوراح  كالدق  قي ن إف اسىسـ أ ك الرأىمنلو   وىما الغرب  ػ: "أ وؾ"! كا 
ديل رأم التكات ا! كتوؼ تتكف اك كة  وف اسومنف كالت ر؟ مل أف الحؽ هك الحرب 

 ات ا الغرب مل أ د قد ذمد ىن خن!  و رمن. كه ن مدح التك 
أمػن الوػ ند  كغورهػن درػا  تو ػ  كمظرػر لرقػا الم تمػلل أك ا حطنطػدل دػإف تػػنف 
الم تمػػل  نهضػػن كتخػػـك  ردنوتػػد دكلػػ  م دتوػػ  تخػػدمت كازدهػػرت الوػػ ند  دوػػدل كاللتػػس 
وػػحوح. كتػػػأ ر الاػػرؽ لػػػوس ك ػػد اػػػرؽ!  ػػػؿ كف أهيػػد ضػػػلؼ د ػػدهـ درػػػـ اسىػػػسـ 

ؼ دػػا حميػػد كا حتتػػنـ إلوػػدل دت يػػكا دػػف دػػزترـ كدمػػن اػػردرـ ار ك ػػتج دػػف ذلػػؾ ضػػل
  دن دأو حكا أوتنمن ديل مكاتد اليتنـل كىكقن لسىترسؾ  دؿ اس تنج.
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"رلػػ ؾعاهللعيػػ عشػػرؽ،عيػػؿعرالػػلعاهللعأخػػ ؾعاليػػرب،عالع عػػؿعينفتػػوعيالع عػػؿعقيلػػو:ع"

الّ رّقػػ عتػػ عالحيػػ ة،ععتيػػؾ،عيق  ػػؿعاهللعاّتػػ يداد،عيػػؿعلعػػفعاهللعاّتػػ يداد،عالرػػ ن عرػػف
عالرنحّطعي ٍرـعإللعأتفؿعالدرك ت.عأّعُيعدًاعلمظ لريف".

حخن إف أمر التكات ا د وب! دتوؼ وددك   ور ليغرب؟ كتوؼ  لؿ الغػرب أ ػك 
الاػػػرؽل كتمػػػن ذتػػػرت أ  ػػػن كلػػػك دقخ ػػػن لت ػػػوف أف المخوػػػكد  ػػػنلغرب هػػػك الرأىػػػمنلو   لػػػد 

دال كاػتنف مػن  ػوف اسىػسـ الخػكوـل كغوػرا ظركرهنل كالمخوكد  نلارؽ هك اسىسـ ك س
مف اراتل ال ار التا أدىدت ال سد كالل ندل كمف تنف ديل دو د غانكة دػا المنضػا 
ديـ ولرؼ ذلػؾل دػنلوـك لػـ ولػد حخػد الغػرب كاػرا  ندوػن ديػل أحػدل إ  مػف ووػر ديػل 

 د ندا ك ريد.
تػػ يؽعتضػػموعع،عقػػدعلرتػػتعٍخيػػؾعُئقيلػػو:ع"رلػػ ؾعاهللعيػػ عغػػرب،عيحّيػػ ؾعييّيػػ ؾ

دع لميػػؾ،عتيتيػػت،عيكفيػػت،عيأحتػػنتعاليعػػ يةعيىػػديت،عيقػػدعاشػػ درعتػػ لدعيعػػضعأّي
أخيؾ،عتيْعين دبعيعضعشييخعأحرارؾعُل نةعأنم بعأخيػؾعلمػلعىػدـعذاؾعالّتػير،ع
تيرعالشؤـعيالشرير،عليخرمياعإلػلعأرضعالحيػ ة،عأرضعاٍنييػ ءعاليػداة،عتيشػكريفع

عتضمؾعيالدىرعرك تأة؟".
ورا هك الذم  لؿ الغرب المىتلمر و ار أدتنر التكات ا كتت دل هذا الخكؿ كغ

 كوردل اأ دل كولخد ال دكات احت نء  ذتراا!
درؿ ووح أف وخكؿ  رذا الخكؿ مىيـل  ؿ حتل كلك تنف غور مىيـ كلت د و رـ 
الرأىمنلو ل كاركر الدومخراطو  كحرونترن كاىتلمنرهنل كتوؼ لألخ أف وختؿ أ نا 

اتد كودمر كو رب  سدا تمن دليت الدكؿ الغر و  كو ليكفل كحتل كوىتكلا ديل  ور 
كلك تنف الحنتـ ظنلمن دس ووح أف وطيب مف المىتلمروف أف وىتلمركا ال سد  ح   
الظيـل دمف و لؿ ذلؾ تمف ورد أف وط ل ال نر  نل  ط! كهذا من ديم ن  د ر  نل ك  ر ن 

مرارا كتترارال دأوف التكات ا مف هذا ال رـ  إلل أ رـ   وح ك  نل كالكاقل أتد هذا اكمر
                                                 

 ونؾ: قرَّ ؾل أك قودؾ  نلتحو . و ظر: ترذوب اليغ ل تألوؼ: أ ك م وكر محمد  ف أحمد    (ُ)
 وركتل الط ل : اككلل  -اكزهرمل تحخوؽ: محمد دكض مردبل دار إحونء التراث اللر ا 

 .ِْٔ/ُٓـل ََُِ
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ـٍ أىٍت ىري قىٍد  ىوَّ َّن  ديكريهي ن تيٍ ً ا وي مى ـٍ كى نءي ًمٍف أىٍدكىاًهًر تمىيـل قنؿ تلنلل: ئقىٍد  ىدىًت اٍل ىٍغضى
ع  ؿ دمراف  ـي اآٍلوىنًت ًإٍف تيٍ تيـٍ تىٍلًخييكفى ًء تيًح ُّك ُُٖلىتي ـٍ كى ى ل كقنؿ تلنلل: ئهىنأىٍ تيـٍ أيك ى  ىري

ع  ؿ دمراف:  ـٍ  ل كغور ذلؾ مف اآلونت.ُُٗويًح ُّك ىتي
ل لػػك  كلػػك درضػػ ن دضػػؿ الغػػرب كاىػػتلمنرا ل سد ػػن اىػػت ن   كدتػػنر التػػكات ا الوػػـك
درض ن ذلؾ ديل المىيموفل ترل من هك رأورـ؟!  نلتأتوػد إ ػد تػؿ وػـك وػزداد المىػيمكف 

  نتل أدداءهـ كمن وتودكا لرـ.وخو ن  من أ  رهـ  د ر رـ الليوـ ال  ور دف ط
 

قيلو:ع"ي عغرُب،عّعيحفظعلؾعالدِّيفعغيػرعالشػرؽعإْفعدارػتعحي  ػوعيحري ػو،عيتقػُدع
الػػّديفعييػػدِّدؾعيػػ لخرابعالقريػػب.عترػػ ذاعألػػددتعلمفيضػػييفعإذاععػػ رياعميشػػً عمػػرارًا؟ع
قػػدعيرػػ ذاعألػػددتعلػػدي رؾعالحيمػػلعيػػ لثيرةعاّم ر ليػػة؟عىػػؿعُ ِعػػدُّعالرػػيادعالر فرقعػػة،عيع

مػػػ يزْتعأنياليػػػ عاٍلػػػؼ؟عأفعُ ِعػػػدُّعاليػػػ زاتعالخ نقػػػةعيقػػػدعتػػػيؿعات حضػػػ رى علمػػػلع
عالعيي ف؟".

قد وتكف الدوف الذم ورودا هك ال وػرا و ل كقػد وتػكف اسىػسـل كمػن دنتػدة الػدوف إف 
تػػنف محوػػكرا  لسقػػ  ال ػػرد  ر ػػد دخػػطل أك مػػن وػػأمر  ػػد مػػف اك ػػسؽ تمػػن وػػددل لػػذلؾ 

ل كوتػػرؾ لي ػػنس كأهػػ كاترـ ت ظػػوـ  ػػنقا اػػ كف حوػػنترـ! كهػػذا اكمػػر هػػك مػػن قنمػػت الوػػـك
ديود الرأىػمنلو  دػا دوػؿ الػدوف دػف الحوػنةل كمػن قػنلكا مػف أف: مػن ر ر كمػن لخووػر 
ديخووػػرل دنسىػػسـ تػػؿه   وت ػػزأ كوتمػػؿ  لضػػد  لضػػنل كوحػػـر أف و  ػػذ  لضػػد كوتػػرؾ 

ػػٍف وىٍ لىػػؿي  لضػػدل قػػنؿ تلػػنلل: ئأىدىتيٍ ًم يػػكفى  ًػػ ىٍلًض اٍلًتتىػػنًب  ػػزىاءي مى ػػن  ى كفى  ًػػ ىٍلضو دىمى تىٍت يػػري كى
ػػن اليَّػػ مى ػػدّْ اٍللىػػذىاًب كى دُّكفى ًإلىػػل أىاى ػػً  ويػػرى وىػػٍكـى اٍلًخوىنمى وىػػنًة الػػدٍُّ وىن كى ـٍ ًإ َّ ً ػػٍزمه ًدػػا اٍلحى ًلػػؾى ًمػػٍ تي دي ذى

ع ال خرة:  ييكفى ف تػنف ليورػكد كلت ػد ل ػًٖٓ غىنًدؿو دىمَّن تىٍلمى ظ دػنـ واػمؿ ل كهذا ال طنب كا 
 حتمد تؿ مف وأ ذ   لض التتنب كوت ر   لض.

 
قيلو:ع"يػ عقػيـ:عيأريػدعيكػـعشػي بعاليػيـ عرمػ ؿعاليػد،عشػي بعالفكػر عرمػ ؿعالمػد،ع
عالدينينػةع ُأليذكـعرفعالخزيعيالخذّفعي فرقةعاٍدي ف،عيُأليذكـعرػفعالميػؿ،عميػؿعأفر

عالتراعرعيالضر عرع}يليعش  ع".لمعؿعالن سعأّرًةعياحدة{ءعريُّؾعهلل،عيىيعتيح نوعيل ُّ
هذا الخكؿ مف أقكاؿ التكات ا التا مف ادتخد  رن دإ د وت رل كتوؼ   وتكف 
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ه نؾ درؽ  وف اكدونفل ك وف أت ندرنل كهؿ أ د حخن لوس ه نلؾ درؽ  وف المىيموفل 
ف قرأهمن درؿ أ د حخن لـ و رـ  كغورهـ؟! كهؿ أف التكات ا لـ وخرأ الخر ف كالى  ؟ كا 

 وكورمنل كهك تمن  رل مف أىيك د أ د دووح دا ا تونر اكل نظل ك يوغ  ملن ا
 دا  ظـ التراتوب.

ر"ل دػػػإف لػػػـ تتػػػف  عُئكمػػػن هػػػذا ال رػػػؿ الػػػذم ولوػػػذ الاػػػ نب م ػػػد " رػػػؿ أف الدو ك ػػػ 
الدو ك   ر ديمف تتكف إذف؟! وحوح أف ال نس لـ كلف وتك كا دا وـك مػف اكوػنـ ديػل 

حػػدل كىػػو خل ال ػػسؼ قنتمػػن  ػػوف ال ػػنس إلػػل وػػـك الخونمػػ ل قيػػب ر ػػؿ كاحػػدل أك دتػػر كا
كلتف ذلؾ   ول ا أ رـ متىنككفل ك  درؽ  و رـ! كار ى حن د مف تمنـ  لمػد أ ػد  ػوف 

 اكحتنـ التا ت ظـ هذا ال سؼل كالذم و تج د د أمكر تحتنج لملنل نت.
 

ءعالياىنػةعا لخػ عرةعقػياىـعإّعقيلو:ع"أن شػدكـعيػ عن شػعةعاٍيطػ ف،عأفع عػذرياعىػّؤ
عت عألتن يـ...".

ددكات الكط و  دا دتر التكات ال كها ددكة ليثكرة ديل دكل  ال سدػ  اسىػسمو  
 اللثمن و ل درك وددك ال نس ليثكرة دا الدا ؿل كوىت ور " أ ود!" الغرب دا ال نرج.

ع

ٍي ػ دعقيلو:ع"نحفعأِلفنػ عاٍدبعرػ عالكييػرعيلػيعداسعرق ينػ .عأِلفنػ عالثيػ تعثيػ تعا
 حتعالرط رؽ،عأِلفن عاّنقي دعيليعإللعالري لؾ.عأِلفن عأفعنع يرعال رع غرعأديً عيال ػذلُّؿع
لطفػػػً ،عيال رمُّػػػؽعتعػػػ حًة،عيالمكنػػػةعرزانػػػة،عي ػػػرؾعالحقػػػيؽعتػػػر حًة،عيقيػػػيؿعاُى نػػػةع
 ياضعً ،عيالرِّض عي لظُّمـعط لة،عيدليىعاّتػ حق ؽعغػريرًا،عياليحػثعلػفعالعريريػ تع

ًّ،عير رًا،عيالحريػةعحر قػة،عيالّشػي رةعتضي ًْ،عياُقداـع يػيُّ ًْعطيي درعالنرظرعإللعاليدعأر
عاليطفعمنين ". عشراتة،عيحريرةعالقيؿعيق حة،عيحرّيةعالفكرعُكفرًا،عيحبر

ه ن وذـ من مدحد دػا مكضػل قروػبل كتػؿ الػذم ذتػرا مػف اكدب كالث ػنت كا  خوػند 
ا حػػنؿل كمػػذمكمن دػػا حنلػػ  أ ػػرلل كمػػن كالتوػػنغر... الػػخ ومتػػف أف وتػػكف ممػػدكحن دػػ

                                                 

لملن ـ اللر و  الم لؼ: رو رنرت  وتر  ف ديكًزم "دوف: داف: مودرا ٍدو يك  "ل تتمي  ا   (ُ)
يوـ ال لىوما  ػ ٖ - ُهػع  خيد إلل اللر و  كديؽ ديود:  ػ ََُّئالمتكدل:  : َُل ٗ: محمَّد ىى

 - ُٕٗٗ منؿ ال ونط ال نار: كزارة الثخند  كاسدسـل ال مركرو  اللراقو ل الط ل : اككللل مف 
 .ّْٔ/ْـ حرؼ الداؿ ئدوفع َََِ
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 ػػػتـ  ػػػد قكلػػػد مػػػف ذتػػػر الحروػػػ  كالػػػكطف هػػػك تػػػأثر كددػػػكة غر وػػػ  دومخراطوػػػ  دػػػا  ػػػسد 
ل كهػا اػرؼ ت وػر لتػؿ -ى حن د-المىيموفل دنلحرو  قد اىت دلرن ار ل ن  نلل كدو  لد 

ف مىػػيـل ك  ولردرػػن كولػػرؼ لػػذترن إ  مػػف تيػػ س  رػػنل كحػػب الػػكطف إف تػػنف ليت روػػؽ  ػػو
ل مػل التأتوػد ديػل أمػر    ثنرة الضغنتف كاكحخػند درػك محػـر مػذمـك ال سد كاككطنفل كا 
وحتنج إلل تأتود أ د   وك د مىيـل  ؿ   وك د إ ىػنف   وحػب كط ػد الػذم كلػد ك اػأ 

 دودل الكطف  مل نهن اليغكمل كلوس  مل نا الغر ا الرأىمنلا.
 

رميعلكـعأفع نشؤياعلملعغيرعذلؾ،عقيلو:ع"أر عأن ـ،عحر كـعاهللعرفعالتيء،عتن
أفع نشؤياعلملعال رتُّؾعيأعيؿعالديف،عديفعأيى ـعالر فننيف،عت عرتياعقدرعنفيتكـع
ع ُث بعيُ مزى،عي  ريعياع عخ لدة عقدرعأرياحكـعيأنري  عالحي ةعت كرريى ،عي عرتيا ت عىذه

اعقعيرعُتنفعالنيييفعتْع خ تيفعغيرعالع ن عاليازععالعظيـ.عينرميعلكـعأفع ينيع
عأنركـع ع عمريا عيأف عنخرة. علملعلظ ـ عّي عالشيرـ، عيرك ـر عاليرـ عرع ل  علمل تخ ركـ
عرضّية،ع عحي ًة عالييريف عذلكر  ع حييا عأف علمل عت ميديا عكرارً ، عل ري يا عأحرارًا ُخِمق ـ

عرنكـعأفعيكيفعتمط ن ًع ًْعت عشؤينوعّعيحكروعغيرعالحّؽ،ععي تّنلعتيي علكؿٍّ رت ق
علمييـعيعيٍفعأيعليف،عييلدًاعي رًّاعليطنو،عّعييخؿعلميوعيردينً عيتّيً علق يروعّعيضفُّ

عخيرعالن سعأنفعيـع علِنت نيةعييعرؿعلملعأفر يمزٍءعرفعتكرهعييق وعير لو،عيرحيرً 
عأثٍرعلملعظيرعاٍرضعىيعرفعلرؿعإخيانوعاليشر...". عكؿر ععلمن س...عيييقفعأفر

سخ مف اسىسـ كأحتنمدل  داو  ددكة م ط   ظنهرهن التطكر ك نط رن ا  ى
 خكلد: "التمىؾ  أوكؿ الدوف دكف أكهنـ المت   وف"ل كحتل لك تمىؾ المىيـ  نكوكؿ 
تيرن درؿ ىت  لد إف ترؾ ال ركع؟ دنر ى حن د   وخ ؿ إومنف  غور إقنم  لألحتنـل ك  

اسومنف  وخ ؿ أحتنـ   ت  ثؽ دف اسومنفل كقد ذتر ار ى حن د مرارا دا الخر ف
مخركف  نللمؿ الذم ورود ار ى حن دل   من ورودا التكات ا كأمثنلدل كمف هـ 

 "المت   وف"؟ درؿ هـ ال خرنء الذوف  و كا كارحكا أـ الذوف  دلكا كحردكا؟
ف تن ت  كتوؼ حتـ  نل يكد كالترام  ديل مف وخنتؿ الدكل  الحنتم   نسىسـل كا 

مف المرات ويذتّْر  نلحرو  كاللوش "أحرارا" دا مىوت  دا تط وؽ  لض أحتنمد؟ كتـ 
تتن دل ك ترر مرارا هؿ أف هذا الحرو  قد كردت دا اسىسـ كأحتنمدل أـ ها الحرو  
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 الدومخراطو  الرأىمنلو ؟
كمن هك الحؽ الذم ورود الحتـ  د؟ درس  و د ل نل هؿ هك اسىسـ الذم ورود 

ن كتأثر  رن ك من و لتد دا الغربل مف الثكرة ديودل أـ هك الرأىمنلو  التا داخر
 ا حسؿ كدىند ق ؿ اللمنرة كال  ونف؟

كهؿ أف المىيـ وترا كط د؟ أك أف الذوف ذمرـ دا ملرض تسمد هـ تنرهكف 
ككطن رـ لوذتّْر ال وؿ الذم و نط د  حب الكطف؟ كهؿ درؼ التكات ا مل ل 

ل ظر إلل لك د ك  درقد؟ ألـ اس ىن و  كالركا ط التا تر ط اس ىنف  نس ىنف دكف ا
و ت د التكات ا أ د الر ؿ الىكرم الذم و نطب ال سد اسىسمو  تيرن كوحث ا ن رن 
ديل الثكرة أ د ت نكز الكط و  كاككطنف؟ كا   دمن د ؿ الىكرم  غور أهؿ ىكرون 

  حىب ددنة الكط و  كالخكمو ؟! 
  وظرػر م ػد أف تنت ػد  -راتمػن دػا اللدوػد مػف المكاضػل غوػ-دتسـ التكات ا ه ن 

مىػػيـل ديػػػك أدطو ػػػن هػػػذا الػػ ص لمػػػف   ولػػػرؼ م ل ػػػدن لمػػن اىػػػتطنع ال ػػػـز  ػػػأف تنت ػػػد 
مىيـل  ؿ إ ػد قػد وظػف أف م ل ػد مػف ال وػنرل مػثسل دػأوف اسىػسـ مػف دتػر كتتن ػنت 

  لض الم ل وف المىيموف؟!
 

تأميب:عيأنر ععقيلو:ع"يكأّن عيت عمكـعيتألن ع  ريخعال ي لبعييفعالشرؽعياليرب،
عم ءعحيٌفعرفعالدرىرع ـر علوعأتي دًا!عث كّن عأرقلعرفعاليربعلمرً ،عتنظ رً ،عتقيرة،عتكنر 
ًّ:عإْفعُتْقن هعشم لًةعت قن علددًا،ع لحؽعين عاليرب،عتع رتعرزاحرةعالحي ةعيينن عِتم 

عم ءعالّزرفعاٍخيرع رّقلعتيوع ـر اليربعلمرً ،عيّاْفعُتقن هعثريًةعت قن عي م ر ععكمر و.عث
ًّ:عقيةعام ر لوعشعييً عكييرًة.عث نيً :عقيرةعالي ريد ع عإللعذلؾعأي تنظ رً ،عتقّيًة.عيانضـر
عالكيري ءع عأترار عكشفو عقيرة عث لثً : علمعدد. عالعيرة عيمعؿ عالشم لة عأيطؿ حيث
عالنش طعيكترهع عقيرة عخ رتً : عالطييعة. علو عالذيعأىد و عالفحـ عقيرة عرايعً : يالريك نيؾ.

عت م رعتعق عالكييرة. عالشرك تعالر لية عاٍرفعلملعلقد عقيرة عت دتً : عاّت يداد. ييد
ة عىذهعالقّياتعتيوعيليسعلندعالشررؽعر عيق يمي عغيرعاّت خ رعي ٍتْؼ،عيذلؾعحمر
علمّديف،عت لرتمريفعيق يميفع مؾعالقياتعير عُيق ؿعلندع لميو،عياليريرعي لّديفعخْتً 

عاهلل ع}حْتُين  عر عاليأسعيىي: عُيِعّديا عيأف عالقرآفعليـ عييخ لفيفعأرر عاليكيؿ{، ـَ عيِنْع
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عات ط لياعرفعقيرة،عّعر عات ط لياعرفععٍْةعيعيـ".
ف ات ن الدق  هك  ه ن وارح التكات ا المزاحم  كالوراع  وف الارؽ كالغربل كا 
الوراع  وف اسىسـ كالرأىمنلو ل كالم ركض  نلتكات ا تمن ذترت ىن خن أ د مىيـ 

 و ب ديود ردل اسىسـ كذترا دا تؿ تسمدل درك المخونس د د المىيـ.
دا ديك الاأف إ  وكـ تن كا    -تمن و تر التكات ا–كلـ وتف الارؽ كاللرب 

ولتزكف  غور اسىسـل ك  وط خكف غورال ك خا الحنؿ هتذا إلل أف ضلؼ اسىسـ 
أونـ أدكؿ حضنرة ك ركز دا   كس أ  نءال كظررت الرأىمنلو  كارت لتل دتن ت 

ـل ديل ودد ُِْٗأ رلل دتنف الوراعل كتـ الخضنء ديل ال سد  اسىسمو  دنـ 
المىتلمروفل كتؿ الذم ذترا التكات ا مف و نت الغرب الرأىمنلال أك اسىسما 

 تنف  تو   لرذا اكدكؿ كالظركر.
أف وخنؿ ها  ك  ووح أف وخكؿ المىيـ دف ال لـ إ رن إهداء مف الط ول   ؿ و ب

 مف  لـ ار دكف   ؿل أك مراكغ .
كمن  ػتـ  ػد هػذا ال خػرة تػذلؾ   ووػح قكلػدل دن دت ػنر  نكىػسؼ لػوس دو ػنل  ػؿ 
هػػك ددػػكة لسقتػػداء  رػػـل كالغػػركر  نلػػدوف هػػك تمىػػؾ  ػػدل ك ليػػد طروخػػن ليتغووػػرل   أف 

د مرارا كتتػرارا؟  ترتد  ح   الليـ كالتخدـل درؿ م ل اسىسـ الليـ كطي دل أـ حض ديو
كأمن ا حتىنب ر درك أمر ماركعل كالماركع ليمىيـ   وذـ ديودل كهك قكؿ وخنؿ دػا 
اللىػػر كالوىػػرل ك  ضػػور دػػا ذلػػؾل ثػػـ لمػػنذا  لػػؿ اكمػػر  إدػػداد الخػػكة كتأ ػػد م ػػنقض 
؟ كلمػػػنذا   وخػػػـك المىػػػيـ  رػػػن تيرػػػن  أتمػػػؿ ك ػػػد؟ دنلوػػػسة كالوػػػونـ  ليوػػػسة كالوػػػـك

دػداد اللػدة التػا وحوػؿ م رػن إرهػنب اللػػدكل كغورهػن كقػكد ال مىػيـ لتحمػؿ الوػلنبل كا 
 كأم ددك هذا الذم  ليد التكات ا أ نل تمن ذتر دا مكضل قروب؟!

 
قيلو:ع"يكأن عيت عمكـعيقيؿ:عىؿعيعدعام ر ععىذهعالقياتعت عاليربعيات يْعوع

ع عر ردِّد: عغير عق طعً  عتأميب عاليقية؟ علنم ة عتييؿ عرف عالشررؽ عأكثر عاٍررعلمل إفر
رقديرعيلعمروعريتير.عيرأسعالحكرةعتيوعكترعقييدعاّت يداد.عيأْفعيك بعالن شعيفع

علملعمي ىيـعلشرعكمر ت،عيى ...".
تؿ من ىوذترا اآلف ها د نرات  وف غنمض  أك ا د غنمض ل كحتل لك دليرن 
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ن  لض مف  نداهـ درؿ ىوتحخؽ ال ور الم اكد؟ كل  وف هذا الل نرات تمن ذترهن  م
 وأتا:
ع"دين عر عُأظيرعير عُأخف ".ع–عٔ

كهؿ  مخدكر تؿ إ ىنف أف و لؿ ذلؾ ديل اسطسؽ؟ ديك ددن ليتمىؾ  نسىسـن 
لتنف دود ال ونف ليمكقؼ الذم و ب ديل المىيـ دود إظرنر من ولتخدل كمتل و ب 

 ديود اسىرارل تمن  رج ال  ا ئويل ار ديود ك لدع مت  ون د د الر رة.
عأي ل .أكيع-عٕ عف عحيُثعيكيفعالحؽُّعّي

تسـ طوبل كلتف من هك الحؽ الذم و ب أف أتكف ملد؟ هؿ هك م نورة الغرب 
كاليحنؽ  رمـ ك  رضترـ الرأىمنلو ل أـ هك اسىسـ اللظوـ الذم هك الحؽ كرىنل  
الحؽ؟ كلمف وخرأ تتنب التكات ا وتضح أف مخوكدا  نلحؽ هك اككؿل كد دتذ وتكف 

 خن! نطس   ح
 
عيتأريتعحرًّا.ع-عٖ عأن عحر 

 نقا ن مكضكع الحرو  دا مكاضل ددودة مف هذا الردكد دس دادا لادندةل دإف 
درا م نل    -كهك اكر ح– م ركمرن الغر ا الرأىمنلا التا وخودهن تن ت الحرو  

 كها طروؽ دىند   وسح تمن ورودا التكات ا كأت ندد. ت رل!
عّعأ ِّعع-عٗ عكؿعلملعغيرعنفت عيلقم .أن عرت قؿ 

مثؿ هذا الل نرات ها د نرات مىتكردة مف الغرب الرأىمنلال ك    د مثيرن دا 
ثخندت ن اسىسمو ل كدترة ا ىتخسؿ ديل مىتكل الدكل   ي ت الاركر كتن ت أوس 
لي رق   وف  سد المىيموف  لد أف تن ت دكل  كاحدةل كتذلؾ دترة تخدوس ال  س   

 لثخند  اسىسمو ل التا تددك لاوثنر كتخدوـ   ل ال نس ديل   ل ال  س.تتطن ؽ مل ا
عأن عإنت فعالمّدعياّت قي ؿ،عّعإنت فعالر ض عيالحك ي ت.ع-ع٘

وحوح أف ال سد اسىسمو  تن ت تلن ا مف ا  حطنط كال رؿ دا  رنو  زمف 
دترة ك كب اليحنؽ ال سد  اللثمن و ل كلتف من زاد اكمر ىكء لرذا الدكل  هك ولكد 

 نلغربل كترؾ المنضا المت يؼ! كلتف الحؽ أف المت يؼ مف ت يؼ دف ى ب 
ال رض  كردل  اكم  كهك اسىسـل الذم هك تتنب ار كى   ال  ا ئويل ار ديود 
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ف لـ  ك لدع درؿ أف اسىسـ كتتنب ار كالى   كالىورة ها مف المنضا كالحتنونت؟ كا 
 تتف ها دمنها إذف؟

عنفت عيرنفع  عقيؿعكؿِّعش ء.ع-عٙ
دترة ال  لو  ها دترة رأىمنلو  ملركد ل دل د الرأىمنلووف تخوـ اكدمنؿ  حىب 
  لرنل دمن تنف اللمؿ  ندلن دإ د وخنـ  دل كمن تنف دود  ىنرة ويلرض د دل مرمن تنف 
هذا ال لؿ حى ن أك ق وحنل   سؼ أحتنـ اكدلنؿ دا اسىسـل كالتا تخـك ديل 

 نة ار مرمن تن ت ال تنتج.مرض
 
عالحي ةعكمُّي ع عٌبعلذيذ.ع-عٚ

وحوح أ رن تلبل كلت  ن و ب أف  لرؼ  منذا  تلب؟ كهؿ من أتل  ن مكادؽ لمن 
ورودا ر  ن؟ لألىؼ     د لاىسـ كمخونىد ذترا دا تسـ التكات ال درك لـ وتموز 

تسمد هذا كالنراتد غور  نلثخند  اسىسمو ل  ؿ أ د كتمن  رل وىتطول أف وخكؿ 
 مىيـ!
عاليقتعغ ٍؿعلزيز.ع-عٛ

ل دخد وخـك اس ىنف ضنء الكقتقدود وحوحل كلت د و ب ملرد  من الذم و ب 
  أدمنؿ ها إثـ كك نؿ ديودل كوتم ل لك أ د لـ وخـ  رن.

عالشررؼعت عالعمـعتقط.ع-عٜ
ـ دود الليـ تيم  تحتمؿ أتثر مف مل لل دمن هك هذا الليـل كهؿ أف تؿ دي

 الارؼ؟ كلمنذا لـ وذتر الليـك اسىسمو ؟ أهك  رؿ أـ   ؿ أـ  ىونف؟! 
عأخ ؼعاهللعّعتياه.ع-عٓٔ

ل   أف وخوػد  ػػد ذـ  -ىػ حن د– موػؿ كوػحوح لػك تػػنف هػذا ال ػكؼ تمػػن أراد ار 
ال ػػكؼ مػػف الثػػكرة ضػػد دكلػػ  ال سدػػ  اسىػػسمو  اللثمن وػػ ل ثػػـ إف مىػػأل  ال ػػكؼ هػػا 

ف ك ػػػد د ػػػػندر  ػػػدال كحتػػػػل أف مىػػػأل  غروزوػػػ ل ك    وك ػػػػد إ ىػػػنف   و ػػػػنؼ مطيخػػػنل كا 
التكات ا قد ا تدأ تتن د  نل كؼ مف ذتر اىمد الوروح! دذتر اىمن مىتلنرا لػد كهػك: 

 ئالرحنل  ؾع!
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عالرقدرسعت  عالنفيس، علمل عالعزيز عأنت عالرحييب: عاليطف عأيي  ع"يأنت ععقيلو:
ٍع عا ع عفُّ عاٍشي حعيلميؾ ع حفُّ عإليؾ عالي ك عضع تو:عالقميب، عاليطف عأيي  ع... رياح

عالّطي ـ؟ع عالمع ـ عخْلؾ عيعيث عر ل عإلل عالرنيف. عيحمي عيتيؾ عالعييف، ع يك  لميؾ
عيط رديفعأنم لؾعاٍحي بعييرتكيفعلملعالرت كيفع يظمريفعينيؾعييذلُّيفعذييؾ.

عع."الطُّرؽعياٍيياب،عُيخرميفعالعررافعيُيقفريفعالّدي ر؟
اضل اللدودة التا وددك دورن التكات ا إلل الكط و  هذا كمن  لدال ها مف المك 

 م ركمرن المحـر كالتا ت نلؼ اسىسـ دا تك رن را ط  ت رؽ  وف أ  نءال كمن تثورا 
مف أحخند كمن ت ت د مف حركبل كمن تزردد دا   س المىيموف مف أف تؿ أهؿ  يد 

 سد اك رلل تمن وو حكف أم  لكحدهـل ك  دسق  كحدهـ  غورا مف المىيموف دا ال
هك الحنؿ الوكـ دا أف  لض المىيموف و ظركف إلل أف قضو  ديىطوف كتحرورهن ها 

 قضو  دا يو ل ك  دسق  ليمىيموف  رن.
مل الليـ أف الرا ط  الكط و  را ط  واترؾ دورن ا  ىنف كالحوكاف كالطورل كها 

 ـك اك ا ىتوسءل   تظرر ا  د د تلرض ال  س كا رض كال يد لي طر ىكاء  نلر
كت ت ا  لد ذهنب هذا ال طرل كها را ط    تيوؽ  نس ىنف دا أف وت ذهن دا 
ت ٌملد طنلمن تن ت م   ض ل كدنط و  كم قت ل دس  د مف را ط  ترت ط ال نس 
 حى رنل كو ب أف و  ثؽ دف هذا الرا ط   ظنـ لتؿ ال نس كلوس ل ت  م رـ تنلطنت   

 أك الكطف أك الخ وي .
من من وذترا ال لض مف حدوث: ئحب الكطف مف اسومنفع درك حدوث   أوؿ أ

مف  -تغورهـ ممف ورودكف ح   ل نطيرـ-لدل كمن وىتارد  د  لض ددنة الكط و  
ل كلك  أفَّ »أف ال  ا ئويل ار ديود ك لدع قنؿ لمت :  من أٍطوى ىًؾ مف  يدل كأح ًَّؾ إلاّْ

ل درذا الحدوث   ووح ا ىتد ؿ  د ديل عُئ«قكما أ ر ك ا م ًؾ من ىت تي غورىؾً 
التلوب ليكطف كليكط و ل دحب ال  ا لمت  لـ وتف ديل أىنس الكط و ل  ؿ كف 

ٍدتي أى ًَّؾ أىحىبُّ »...مت  ها  يد ارل إذ قنؿ دا ركاو  أ رل ليحدوث:  كىاليًَّد لىخىٍد دىرى

                                                 

ًحوحه غىًروبه ًمٍف هىذىا الكىٍ ًد"ل أ كاب الم نقب  نب    (ُ) ًدوثه حىىىفه وى ركاا الترمذمل كقنؿ: "هىذىا حى
 .ِّٔٗ رقـ  ِّٕ/ٓدا دضؿ مت  
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مىرى  ؿَّ كىأىٍترى ًد ًإلىل اليًَّد دىزَّ كى ى رىٍ تي اٍلً سى لىٍك ى أىفَّ قىٍكًما أىٍ رى يكً ا مىن  ى يىل اليًَّد كى  . عُئ«ن دى
مػػل التأتوػػد ديػػل أف الظيػػـ محػػـر كمردػػكض دػػا أف وخػػل ديػػل أم إ ىػػنفل لتػػف أف 
وت ذ هذا الظيـ كىوي  ل ث أدتنر  نطت  أك  ار الددكات المحرم ل درذا هك الػذم   

 و كز.
 

فَع اهللعلن عػػرعأمتػػ رن عرنػػؾ،عيمعػػؿعاٍريػػ تععقيلػػو:ع"أييػػ عالػػيطفعالحنػػيف:عَكػػير
حياضف،عيرزقن عاليذاءعرنؾ،عيمعؿعالررضع تعرميزات،عنعـ عخمقنػ عاهللعرنػؾعتحػؽرع
علمػػلعأتػػْذؾ.عكرػػ عيحػػّؽعلكفػػ عشػػرععالطييعػػةعأْفعّع عأمػػزاءؾعيأفع حػػفر لػػؾعأفع حػػبر

عيياليػؾ،عييػزاحـعينيػؾ عاٍمنيػ عالػذيعيػأيلعطيعػوعحيرػؾ،عالػذيعيؤذيػؾعّي لميػؾعع حبر
ييش ركيـعتيؾ،عيينقؿعإللعأرضوعر عت عميتؾعرفعنفيسعالعن عرعيكنػيزعالرعػ دف،ع

عليـعلميو،عيؿعي رؾعاهللعتيو!". عتيفقرؾعليين عيطنو،عّي
تسمد دف  يؽ ال نس مف تر   كط رـ غور وػحوحل كهػك تػسـ سثػنرة اللكاطػؼل 

د دلوػؿل كوػددك ليكط وػ  كلك ات ن الدق  لخي ن أف هذا التسـ حراـل دا تك د قكؿ لػوس لػ
دػا  خيرػـ  وػرات الػ سد إلػل المرتػزل عالمحرم ل كحتل لك أ طأ اللثمػن وكف دػا دوػرا

دليود تمىيـ أف و وف ال طػأ كو ػوف مػن وخن يػد مػف الوػكاب دػا أحتػنـ اسىػسـ التػا   
ت رؽ  وف ال نس دا الردنو ل   أف وىما اللثمن ووف  نك   ا كوحرض ديػورـ كوػددك 

 ضدهـ! ليثكرة
 

قيلو:ع"اّت يدادعالذيعييمُعت عاّنحط طعي ٍررةعإللعغ يةعأفع ريت،عييريتع
عإللع عي ٍرـ عال رّق  عيميغ عأر  عيحديثو، عالزر ف عقديـ عت  عالشياىد عكثير عرعي ، ىي
علـعيترحعالزر فعح رلعاًفع الرر يةعالقعيىعالّت ريةعال  ع ميؽعي ُنت نية،عتيذا

ٍع ًّعلو،ع نروعإللعاًفعلـع يمدعأررةعحكرتعنفتي عيرأيي عالع ـعُحكرً عّعيأررٍةع عمحعرث 
                                                 

التحخوؽ دا أحندوث ال سؼ الم لؼ :  منؿ الدوف أ ك ال رج د د الرحمف  ف ديا  ف    (ُ)
د د الحمود محمد الىلد ال ال نار : هػعل المحخؽ : مىلد ٕٗٓمحمد ال كزم ئالمتكدل : 

ق مىأل  مت  أدضؿ ال سد ُُْٓ وركتل الط ل  : اككلل ل  –دار التتب الليمو  
 .ُُِٗ رقـ  ُِْ/ِ
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يشييوعنيًععرفعاّت يدادعيليعي تـعاليق رعياّح راـ،عأيعينيٍععرفعاُغف ؿعيليعييذرع
ععالشِّق ؽعالدين عأيعالمنت عييفعالن س".

ل دأوف درد ال  كاتل كدرد ال  ا ئويل ار ديود ال نطت   داكهذا مف أقكالد 
دعل كدرد ال يو   اللندؿ دمر  ف د د اللزوز الذم  ثر الحب ديل ر كس ال  نؿ ك ل

تا   وخنؿ  ندت الطور دا  سد المىيموفل كتثور مف أونـ ال سد  اكمكو  
 كالل نىو  كاللثمن و  قرو ن مف ذلؾ.

كمن هذا الم طؽ الم حط الذم وىما الكقنر كا حتراـ اىت دادا! كأوف هذا التسـ 
سىسـ كارولتدل كمنذا ورود التكات ا مف ال نس حتل ورضل د رن؟ هؿ دا أ رن مف ا

تتحيؿ مف تؿ قودل كتلوش حرة تنل رنتـ الم ىدة إف أطيختل تا ورضل د رنل 
 كوتتب دف رقورن كدزهن كم دهن!

كهؿ تذلؾ ولد الت روؽ  وف ال نس  حىب أدون رـ  كع مف ا ىت داد تذلؾ؟ ألـ 
دا تتن د المل ز  وف ال نس كدضؿ  لضرـ ديل  لضل ك لؿ و رؽ ار ى حن د 

أهؿ اسومنف هـ اكديل دكف أف وظيـ أهؿ الارؾ كالت ر؟ ثـ ألـ و رؽ التكات ا دا 
تتن د هذا  وف اككطنف كاكقكاـل ك وف الارؽ كالغربل درك تذلؾ قىـ ال نس  حىب 

 دو رـ ك  ىرـل دتوؼ وذـ من تلنمؿ  د؟
م أمػ  لػـ كلػف توػؿ إلػل اللوػم   تػؿ أدرادهػنل دتتػكف تيرػن ديمن أف ال نس دػا أ

أ  وػػنء! دػػنلل رة  نل ظػػنـ اللػػندؿ المط ػػؽ ديػػل الردوػػ ل كمػػف ددلػػد محنىػػ   المخوػػروف 
 كاللونةل   أف و ليرـ أ  ونء ملوكموف!

 
عالحكرػػةعاُلييػػةعلػػـع ػػزؿع ػػرىعاليشػػرعغيػػرعر ػػأىِّميفعلنػػياؿعتػػع دةع قيلػػو:ع"تكػػأفر

ل ح يبعييفعاٍتػراد،عيالقن لػةعي لرتػ ياةعالحقيقيػةعيػيفعالطيقػ ت.عاٍخيةعالعريريةعي 
نعػػػـ عُيمػػػدعلم رّقػػػ عالقريػػػبعرػػػفعالكرػػػ ؿعيعػػػضعأرثػػػ ؿعقميمػػػةعتػػػ عالقػػػريفعاليػػػ يرة،ع
ك لمرييريػػةعالث نيػػةعلمريرػػ ف،عيكعيػػدعالخمفػػ ءعالراشػػديف،عيك ٍزرنػػةعالر قطِّعػػةعتػػ ع

دعالرمػؾعاٍرػييعينػيرعالػديفعليدعالرميؾعالرنّظريفعّعالف  حيفعرثػؿعأنيشػريافعيليػ
الشرػػييدعييطػػرسعالكييػػر.عيكػػيعضعالمرييريػػ تعالعػػييرةعيالرر لػػؾعالريترقػػةعٍحكػػ ـع
ال قييػػدعالريمػػيدةعتػػ عىػػذاعالزررػػ ف.عيّاّنػػ عأق عػػرعلمػػلعيعػػؼعرن يػػلعال رّقػػ عالػػذيع
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يعػػمتعإليػػوع مػػؾعاٍرػػـعيعػػفً عإمر ليػػً ،عيا ػػرؾعلمرطػػ ل عأفعييازنيػػ عييقػػيسعلمييػػ ع
عاٍرـ".عدرم تعت عر

اك كة اللمكمو    وحخخرن ىكل اسىسـن كف حب الىوندة كالتغنلب   و خطل 
دف ال نس أ دال ك وكص اسىسـ التا وخكؿ د رن ال لض  أ رن تحرض ديل 
التراهو ل هك مف لـ و رمرن  دق ل دنسىسـ و غض الت ر كوحنر دل كوحب أف وىيـ 

ا ص التندرل إ  أف و تنر هذا التندر التندر دوحىف إلودل دنل غض ليت ر   ل
 الختنؿ دحو تذ ارع ار اكحتنـ التا ت وف تو و  التلنمؿ ملد.

دف الحتنـ اللػندلوف   ووػحل دنللػدؿ   وخػٌكـ  حىػب  - رأود–كمن ذترا التكات ا 
ليل ػندل دمػن تػنف  -ىػ حن د-اآلراء اللخيو  ك  المخنووس ال ارو ! دنللدؿ هك رىػنل  ار 

ن درػك اللػػدؿل كمػن  نل رػن درػػك ال ػكر كالظيػػـل ىػكاء دػرؼ ال ػػنس تػذلؾ أـ  ريػػكال م رػ
كهذا ت  ود ل لض مف و ظر إلل غور المىيموف كدكلرـ  أ رـ أهؿ ليلػدؿن لمػن وػراا مػف 
تطػػكر كضػػ ط دػػا الخػػكا وف التػػا تػػ ظـ ال ػػنسل  مخن ػػؿ مػػن دػػا  ػػسد المىػػيموف مػػف ظيػػـ 

غػػػرب ك ػػػسد المىػػػيموف الوػػػـك   ويحػػػتتـ دورػػػن كدىػػػندل كهػػػذا غوػػػر وػػػحوحل دتػػػس  ػػػسد ال
كاحػػدة مػػف حوػػث تط وػػؽ ال ظػػنـ الػػدومخراطا  -ىػػ حن د–لاىػػسـل كهػػا دػػا موػػزاف ار 

 دا إدارة الدكل ل ال ظنـ الدومخراطا الذم هك حتـ الالب   الارع.  
 

قيلو:ع"قدعيمُعال رّق عت عاّت قْؿعالشخع عت عظْؿعالحكيرػ تعالع دلػة،عٍْفع
اُنتػػ فعالرعيشػػةعال ػػ ع شػػيوعتػػ عيعػػضعاليمػػيهعرػػ عيلد ػػوعاٍديػػ فعٍىػػؿععيعػػيش

عترٍدعيعػيشعكأنػوعخ لػٌدعيقيرػوعييطنػو،عيكأنػوعأرػيٌفع عكؿًّ التع دةعت عالمن ف.عح لعإفر
عى ع يرموعات حق رًا:" عرطمب،عتْعىيعيكمِّؼعالحكيرةعشططً عّي علملعكؿِّ

 -كهػػػك اكر ػػػح-ا وػػػو  خسؿ الا وػػػا أ ػػػد الحروػػػ  الإف تػػػنف المخوػػػكد  ن ىػػػت
درػذا تنرثػ ! كف د ػنرات الحتكمػنت اللندلػ  المخوػكد  رػن الحتكمػنت اككر وػ  اللندلػػ  
تمن وراهن التكات ال كهك وي ص اللػدؿ دػا أف وىػتطول اس ىػنف أف وخػكؿ أك أف و لػؿ 
مػػن وروػػد دكف قوػػد مػػف اػػرعل ك  ضػػ ط مػػػف م تمػػلل كهػػذا هػػك الرػػكل كمػػن و ت ػػد مػػػف 

 ت الاخنء لرـ كلمف حمؿ أك أك ط ؽ دترهـ!ال كضل التا ى  
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أرػػيٌفعلمػػلعالتػػْرةعتػػ عمتػػروعيحي  ػػوعيحراتػػةعالحكيرػػةعال ػػ عّعع-عٔقيلػػو:ع"
عقي ي عت عحضرهعيتفرهعيديفعأفعيشعرعيثقػؿعقي ريػ علميػو،ع  يفؿعلفعرح تظ وعيكؿِّ

ع."تي ع حيطعيوعإح طةعاليياء،عّعإح طةعالتيرعيمطروعكيفر عال فتعأيعت ر
ـ اسىػسـ دػنش اس ىػنف أمو ػن ديػل  ىػمد كحونتػد كمنلػدل  لػـ دػنش دػا ظػؿ حتػ

 حمنوػػػ  الدكلػػػ  التػػػا حتمػػػت  اػػػرع ارل الػػػذم لػػػـ تػػػر الػػػد ون أونمػػػن تأونمػػػد دػػػا اللػػػدؿ 
كاكمػػػػػفل كاككلػػػػػل أف  ػػػػػددك للػػػػػكدة ا حتتػػػػػنـ لاىػػػػػسـل   أف ويػػػػػددل ليرأىػػػػػمنلو ل أك 

و ! دمػن وػراا التػكات ا أ ػد ىػكر ا اتراتو ن لمن ورل م رمن مػف إطػسؽ ليحروػ  الا وػ
 دا الخود! هك دا الحخوخ  ىكر ليح نظ ديل اس ىنف مف أف و ذم ال نسل أك و ذك د.

 
أرػػػيٌفعلمػػػلعالرمػػػذراتعالمتػػػريةعيالفكريػػػةعي ل نػػػ ءعالحكيرػػػةعتػػػ عع-عٕقيلػػػو:ع"

ع الشػػؤيفعالع رػػة،عالر عمِّقػػةعي ل رييضػػ تعالمتػػريةعيالنظريػػةعيالعقميػػةعح ػػلعيػػرىعأفر
تعالرتػػػػيمة،عيال زيينػػػػ تعاليمديػػػػة،عيالر نزىػػػػ ت،عيالرن ػػػػدي ت،عيالرػػػػدارس،عالطرقػػػػ 

يالرم ر ،عينحيعذلؾ،عقدعُيِمدتعكمُّي عٍمؿعرمّذا و،عييع يرعرشػ ركةعالنػ سعلػوعتييػ ع
عٍمؿعإحت نو،عتييعييذاعالنظرعياّل ي رعّعينقصعلفعأغنلعالن سعتع دة".

ووؿ ك ونفل دإف تن ت هذا الميذات ال ىمو  كال ترو ل د نرة تحتنج إلل ت 
الميذات ممن وىمح  د اسىسـ د رنل ك  ولد هذا تخوودال دل دمن وم ل اسىسـ أمرال 

ل كمن ىت ت د هذا الطند  مف  ور الد ون كدسح -ى حن د–دإ  ن  مت ل د د طند  ر 
اآل رةل ك  ومتف  حنؿ أف ويىمح لتؿ متيذذ أف وتيذذ  تؿ من انء! تانرب ال مر 

الزا ا كالمحتتر كغورهـل دإف لذترـ مرارة كاخنء ديل غورهـل دضس دف ملوو  ك 
  نلخ ن اللظوـ.

ديمن أ د و ب ديل الدكل  دا اسىسـ  لد أف تكدر الحن نت الضركرو  لتػؿ دػرد 
مػػػف الردوػػػ   غػػػض ال ظػػػر دػػػف دو ػػػد كلك ػػػدل و ػػػب ديورػػػن أف تػػػكدر الحن ػػػنت التمنلوػػػ  

دواػػػرـ كتىػػػلدهـل مػػػن اىػػػتطندت الدكلػػػ  إلػػػل ذلػػػؾ  كالمرادػػػؽ التػػػا توىػػػر ديػػػل ال ػػػنس
 ى وس.
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أريٌفعلملعالحرية،عكأنرػوعُخِمػؽعيحػدهعلمػلعتػطحعىػذهعاٍرض،عتػْعع-عٖقيلو:ع"
عشخعوعرفعديٍفعيتكٍرعيلرٍؿعيأرؿ". عيع رضوعرع رضعتير عيخصُّ

ددكة وروح  ليحرو  الا وو  الدومخراطو ل درؿ ووح أف وتخيب المىيـ  وف 
لردة التا  و رن اسىسـ؟ ك  وخنؿ: إف التكات ا   وخود ذلؾل   وخنؿ اكدونف كهك ا

ذلؾ كف ددكتد مك ر  لي سد اسىسمو  كأهيرنل كالل نرات حخوخترن كاضح  ك  تحتمؿ 
الم نز كالتأكوؿل كمف وتمحؿ التأكوؿ ىو د حتل س يوس م ر ن مف ملوو  ارل 

ا متحنف د د أمر ار لد  نلى كدن ك د تمن قنؿ  لض الضنلوف: إف إ يوس   ح دا 
 لـ وى د لغور ارل تمن دليت المستت   نلى كد آلدـ!

كمثػؿ الػدوف غوػرال درػػؿ و ػكز أف وىػمح دػػا الم تمػل لتػؿ دتػػر كدمػؿ كأمػؿ؟ هػػؿ 
ومتف أف ويىمح   ار اسلحندل أك الددكة ل لؿ المحرمنت دا  سد المىيموفل لمػن دورػن 

 لتون رـ ثن ون؟مف ملوو  أك ل كهدـ 
 

عرعػ كسعع-عٗقيلو:ع" أريٌفعلمػلعالنفػيذ،عكأنرػوعتػمط ٌفعلزيػز،عتػْعررػ ن علػوعّي
ع."ت ع نفيذعرق عدهعالن تعةعت عاٍرةعال  عىيعرني 

ف تػػنف اللثمػػن وكف قػػد  كاسىػػسـ لػػـ وم ػػل ذلػػؾل كىػػمح  تػػؿ مػػن ىػػمح  ػػد الاػػرعل كا 
توراد م ػػنهج م نل ػ  لاىػػسـل أىػنءكا ديت ػوف إىػػنءترـل   أف وػددل ليثػػكرة ضػدهـل كاىػ

 كمن  تج دف ذلؾ مف مونتب ت رل.
 

ػػٍةعيتػػ ييعمريػػ عأترادىػػ عرنزلػػًةعع-ع٘قيلػػو:ع" أرػػيٌفعلمػػلعالرزّيػػة،عكأنرػػوعتػػ عأرر
عيفضػػؿعأحػػٌدعلميػػو،عإّعيرزّيػػةعتػػمط فع يشػػرتً عيقػػيًة،عتػػْعيفضػػؿعىػػيعلمػػلعأحػػدعّي

ع."الفضيمةعتقط
كا ػػػب تمػػػػن دػػػا قكلػػػد تلػػػػنلل: ئكى ى   نلتأتوػػػد إف اسىػػػسـ  لػػػؿ اللػػػػدؿ  ػػػوف ال ػػػنس

يىل أى َّ تىٍلًدليكا اٍدًدليكا هيكى أىٍقرىبي ًليتٍَّخكىلع المنتدة:  ع قىٍكـو دى ـٍ اى ىآفي ئ يٍغضي ل كقػنؿ ٖوىٍ ًرمى َّتي
ػن وىلً  -ى حن د– تىٍمػتيـٍ  ىػٍوفى ال َّػنًس أىٍف تىٍحتيميػكا ً نٍللىػٍدًؿ ًإفَّ اليَّػدى ً ًلمَّ ذىا حى ـٍ  ًػًد أوضن: ئكىاً  ظيتيػ

ل كمف  نلؼ ذلػؾ دإثمػد ديوػدل كلتػف مػل ذلػؾ ًٖٓإفَّ اليَّدى تىنفى ىىًمولنن  ىًوورناع ال ىنء: 
يد ارل كوخدـ من قدمد ار مف مخوػنس ال ػنس  تنف اكحرل  نلتكات ا أف و ضّْؿ مف دضَّ
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 نسىػػػػػسـ كالتخػػػػػكل تمػػػػػن كردت  ػػػػػذلؾ ال وػػػػػكصل   أف وطيػػػػػؽ الت ضػػػػػوؿ  ػػػػػػ "ىػػػػػيطنف 
" الػػػذم و رػػػـ م ػػػد أف اس ىػػػنف ال يػػػكؽ أدضػػػؿ مػػػف اس ىػػػنف ال ػػػنحش مثػػػؿ مػػػن ال ضػػػوي 

ل درػػؿ أف غوػػر المىػػيـ ال يػػكؽل هػك أدضػػؿ مػػف المىػػيـ ال ػػنحش؟  نلتأتوػػد   ىػملد الوػػـك
 إف المىيـ أدضؿ.

 
أرػػيٌفعلمػػلعالعػػدؿ،عكأنرػػوعالقػػ يضعلمػػلعريػػزافعالحقػػيؽ،عتػػْعيخػػ ؼعع-عٙقيلػػو:ع"

تً ،عيىيعالرطرعفعلمػلعأنرػوعإذاعاتػ حؽرعأفعيكػيفع طفيفً ،عيىيعالرثّرفعتْعيحذرعيخ
عرمكً عع رعرمكً ،عيّاذاعمنةعمن يًةعن ؿعمزاءهعّعرح لة".

و ب أف و رـ كأف وي  َّد إلل أ د   ددؿ إ  دا اسىسـل كهذا من و ب أف وذترا 
تؿ مىيـ  ل نرة وروح ل   أف وطيؽ تيم  اللدؿ دكف قودل كالتا إف تيرتت هتذا 

طسؽ دىوتكف ت ىورهن م تيؼ  وف ال نسن لمن وراا تؿ دروؽ مف أف اللدؿ ديل اس
 من وكادؽ هكاا كملتخدا.

كالمانهد المحىكس اآلف دا الػدكؿ الغر وػ  كحتػل ا اػتراتو  أف قػكة الخػن كف هػا 
التػػػا تػػػ ظـ ال ػػػنس  رػػػذا ال ظػػػنـ الػػػدقوؽن  مػػػن ت اػػػرا مػػػف أ ظمػػػ  تػػػنمراتل كتثػػػرة ر ػػػنؿ 

 ـ الخن كف أتثر  تثور مف الكازع الذم وتحدث د د التكات ا.اكمفل دنل نس وم لر
 

ًْعكػ فعع-عٚقيلو:ع" عر عأحرزهعييميػوعالرشػريععقمػي أريٌفعلملعالر ؿعيالرمؾ،عكأفر
أيعكثيرًا،عقدعخمقوعاهللعٍمموعتْعيخ ؼعلميو،عكر عأنرػوع قمػ علينػوعإْفعنظػرعإلػلعرػ ؿع

ع."غيره
لحىػػػنب وتػػػكف  حىػػػب أحتػػػنـ اسىػػػسـ   ثخويػػػ  هػػػا د ػػػنرة : "أ ػػػد تخيػػػل دو ػػػد"ل كا

  زوندة ك    خونف.
 

أرػيٌفعلمػلعالشػؼعيضػر فعالقػ نيف،عينعػرةعاٍرػة،عييػذؿعالػدـ،عتػْعع-عٛقيلو:ع"
عياليياف". عيعرؼعطرعً علررارةعالُذؿِّ عيرىع حقيرًاعإّعلدىعيمدانو،عّي

مػػػف إف ذلػػػؾ قػػػد وتػػػكف وػػػحوحن د ػػػدمن تتػػػكف الخػػػكا وف م  ثخػػػ  دٌمػػػن ولتخػػػدا ال ػػػنس 
 م ندئل كمن ترىّْ د هذا الم ندئ مف ق ندنت تو ح أدرادن دا الم تمل.
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قيلو:ع"يقدعييمُعال رّق عت عاّت قْؿعالشخع عرػ عال ركيػبعي لع عمػةعيالعشػيرة،ع
أفعيعػػيشعاُنتػػ فعرع يػػرًاعنفتػػوعرػػفعيمػػوعغنيػػً علػػفعالعػػ لريف،عيرػػفعيمػػوعلضػػيًاع

عاٍررع ـر عىيعالع عمة،عث عح ٍّ عاليشر".حقيقيً عرفعمتـٍ ـر عة،عث
الرقا كال رض    وتك نف   طن نت دنط و  ك   ل نرات إ انتو ل  ؿ إف ذلؾ 
وحتنج كدتنر كم نهوـ تو ح أحتنمن كق ندنت تغٌور اس ىنف كىيكتد دو رضل 

 ك   س الم نهوـ كالخ ندنت إف ىندت كردترن الدكل  دإف الم تمل تذلؾ و رض. 
  اس ىػػػػنف تمػػػػن دليتػػػػد ا اػػػػتراتو ل د ليتػػػػد ديمػػػػن إف اسىػػػػسـ   وييغػػػػا  وكوػػػػو

تنلىػػػػػف دػػػػػا الػػػػػدك ب! ك  أف وخػػػػػدس ال ػػػػػرد كويغػػػػػا تػػػػػؿ مػػػػػن وخوػػػػػد حروتػػػػػد تمػػػػػن دليتػػػػػد 
الرأىػمنلو ل  ػؿ إف اسىػسـ رأل أف اس ىػػنف  ػزءا غوػر م  وػػؿ دػف ال مندػ  ت زتوػػ  
اللضػػك مػػػف ال ىػػـ   ت زتوػػػ  الىػػف دػػػا الػػدك بل دنسىػػػسـ قػػد دٌوػػػؿ اكحتػػنـ التػػػا 

 ؿ إا نع حن نت اس ىنف كغراتزا  اتؿ  نصل دكف أف ويغا ارت نط هػذا اس ىػنف تت
  نلم تمل كمن وتطي د مف أحتنـ.

 
عيرػ عيعػمحعلػو،ع قيلو:ع"يليذاعيكػيفعالعضػيعالػذيعّعيعػمحعليظيفػة،عأيعّعيقػـي
،عيتػ حؽُّع ًّعلملعغيػره،عّعلػفعلمػٍزعطييعػ ٍّ عرفعيريدعأفعيعيشعَك حقيرًاعري نً .عيكؿُّ

ريتعّعالشفقة،عٍنورعك لػدررفعتػ عالمتػـعأيعك لزاعػدعرػفعالظُّفػرعيتػ حق فعاُخػراجعال
ال ػ علػيسعتييػ ع ػرييض،ععيالقط ،عيليذاعالرعنلعحرررتعالشراع عالتػر ييةعالرْىػ 

يػػ عٍنيرػػ عليتػػ عرػػفعنػػيعع ًْعيمتػػرً ،عيالرقػػ ررةعيالرِّ يالتُّػػكرعالرعطِّػػؿعلػػفعالعرػػؿعلقػػ
عالعرؿعيال ي دؿعتيو...".

ف اس ىػػػنف لػػػـ و يػػػؽ لألدمػػػنؿ المندوػػػ  دخػػػط كمػػػن و  وػػػد م رػػػن مػػػف أمػػػكاؿل كمػػػف إ
تتنىػػؿ وحنىػػب   أف وحتػػـ ديوػػد  ػػنلمكت! كهػػذا ال ظػػرة هػػا مػػف الحضػػنرة الرأىػػمنلو  
التا ترل ك كب اللمؿ حتل ديل المرأة  لد  يكغرنل درؿ قود التكات ا ذلؾل كتوػؼ 

لر ن مل دترة الحروػ  التػا طنلمػن  ػندل  رػن وتكادؽ من وخكلد ه ن دا ذـ الىتر كالخمنر كا
ف تن ت محرمػ  دػا اسىػسـ كمػن وػح مػف الرىػن تل  دا تتن د هذا! درذا اكدمنؿ كا 

 ك حمنو  الخن كف. -الذم ومدحد التكات ا-إ  أ رن ممن و تار دا الغرب 
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عترٍدعرفعاٍررػةعر  لكػً عقيلو:ع"يقدعييمُع رّق عال ركيبعت عاٍرـعدرمةعأْفعيعيرعكؿُّ
عتػػرٍدعرنيػػ عرتػػ عدًاع ػػةعال ػػ عيكػػيفعكػػؿُّ لنفتػػوع ر رػػً ،عيررميكػػً علقيرػػوع ر رػػً .عت ٍرر
ػةعىػذاعاّتػ عدادعتػ عاٍتػراد،عغنيػةع ّت داعي عيريحػوعيير لػو،ع عػيرع مػؾعاٍررػةعيحمر

علفعأرياحيـعيأرياليـ".
دػا هػذا المكضػػل تمػن دػا  لػػض المكاضػل غوػػرال وػتتيـ التػكات ا  تػػسـ هػك أقػػرب 

حػػػسـ مػػػف الكاقػػػل! دمػػػل أف اسىػػػسـ قػػػنتـ ديػػػل المل ػػػزةل كمػػػل أف ال  ػػػا الملوػػػـك لأل
ئوػػيل ار ديوػػد ك لػػدع قػػد ط خػػد أدؽ تط وػػؽل كمػػل ذلػػؾ ك ػػد دػػا الم تمػػل اسىػػسما 
م ندخكفل كحدثت الىرق  كالختؿ كالز ػن كغورهػنل دمطيػب أف وتػكف تػؿ ال ػنس تنك  وػنءل 

طيػب   وتحخػؽ أ ػدان ك ػد حتػل كلػك درضػ ن لتو ح اكم   لد ذلػؾ أمػ  دنضػي ل هػك م
 ػػد  أف اكدػػراد ىػػػوتك كف  م ترػػل الوػػػسحل دػػإف ذلػػؾ   ول ػػػا أف الم تمػػل ىػػػوتكف 

 ػػوف مخكمػػنت ال ػػرد  ك ػػكب الت ر ػػؽوػػنلحن كدنضػػس لمػػن  و ػػنا دػػا مكضػػل ىػػن ؽ مػػف 
 كمخكمنت الم تمل.

 
ععال رّقي تعالت لفةعقيلو:ع"ال رّق عت عالقيةعي لعمـعيالر ؿعي ريرزعلملعي ق عأنيا

عالرأسعيإحرازهعرركزيةعالعقؿ،ع اليي فع ريُّزعالرأسعلملعي ق عألض ءعالمتـ،عتكر عأفر
عت عح م  و،عتكذلؾع يرركزيةعأكثرعالحياس،ع رّيزعلملعي ق عاٍلض ءعيات خدري 
الحكير تعالرن ظـعي رّقلعأترادى عيرمريلي عت عالعمـعيالثرية،عتيكيفعليـعتمط ٌفع

اٍترادعأيعاٍرـعال  عانحطرعيي عاّت يدادعالرشؤيـعإللعحضيضعالميؿععطييع علمل
عيالفقر".

تسمد ه ن غور وحوحل كالتكات ا مثيد مثؿ غورا مف الذوف وددكف إلل التخدـ 
الليما كا قتوندمل هذا التخدـ الذم ولت رك د هك الدلوؿ ديل الرقا كال رض ! 

سىسمو  ك  نو  اللر و  وك د دورن ددد كل ضرب مثس قر ون مف كاقل ن دنل سد ا
ت ور مف حمي  الارندات كدا اتل ا  تونونتل  ؿ إف تثرة هذا الارندات قد 
أو حت د تن ديل الدكل  دا ددـ إو ند كظنتؼ لحميترنل دنضطركا لير رة إلل  سد 

 الغرب  اتؿ  نص! 
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وػ ل كلت رػن توػ ؼ كمل هذا الارندات تلت ر ال يداف اسىسمو  مف الػدكؿ الغ     
ديل أ رن مف دكؿ اللنلـ الثنلثل درػا مت ي ػ  كغوػر  نهضػ ل ديػـ و  لرػن ديػـ ك  مػنؿ 
دا طروؽ ال رض ل كلتف هذا المػنؿ كالليػـ ىػو  لنف لػك أف هػذا الػدكؿ ت  ػت مػن أمرهػن 

مف ات نذ اسىسـ م دأ وخـك ديود الم تملل دوويح   ػر اكمػ  تمػن  -ى حن د-ار  د 
 لرن.ويح  د أك 

 
قيلػػو:ع"يقػػ علمينػػ عيحػػثعال رّقػػ عتػػ عالكرػػ ّتعي لخعػػ ؿعياٍثػػرة،عييحػػثعال رّقػػ ع
الػػذيعي عمػػؽعيػػ لريح عأيعيرػػ عيراءعىػػذهعالحيػػ ة،عييرقػػلعإليػػوعاُنتػػ فعلمػػلعُتػػمرـع
الررحرػةعيالحتػن ت،عتيػذهعأيحػ ثعطييمػػةعالػذيؿ،عيرن يعيػ عحكريػ تعالك ػبعالتػػر ييةع

ن تعاٍخْؽ،عي رامـعرش ىير عاٍرـ".عيرديِّ
لك تنف اسىسـ كاضحن د د التكات ا لغور تثورا ممن تت د! هذا إف أحى ن الظف 

أمرا   ركون دخطل ك  دسق  لد  -تمن ذتر دا مكضل ىن ؽ- دل در ن و لؿ الدوف 
 نلد ون إ  مف ال نحو  ال ردو  لا ىنف كترذوب ىيكتد مف  سؿ من وأمر  د مف 

سـ لخركف دف ذهف التكات ا كمف ت لد أك حتل مف أ سؽ! درؿ غنب حخن حتـ اسى
ف تنف قد رأل  لض التخوور دا التط وؽل درؿ أ د درؼ دق  اكحتنـ  ى خد؟ كا 

 كحرم  م نل ترن مف أم ا ص تنتف مف تنف.
كتوؼ ت  ذ التمن ت كأم اػاء غورهػن مػف غوػر اسىػسـل كمػف ماػنهور اكمػـ؟! 

ف وػػػحتل أ  وليػػػـ التػػػكات ا أف اسىػػػسـ  نىػػػخ لمػػػ ن ق يػػػد مػػػف الرىػػػن ت الىػػػمنكو  كا 
ف ديػػػتل كديػػػل هػػػذا   و ػػػكز أ ػػػذ أم اػػػاء  نل ىػػػ    كهػػػندـ لتػػػؿ اكدوػػػنف الكث وػػػ  كا 
ليمىػػيموف إ  مػػف اسىػػسـل كأمػػن غوػػرهـ دوأ ػػذكف مػػن وتليػػؽ  حوػػنترـ ال ردوػػ  كد ػػندترـ 
 دكف مػػن و ػػنلؼ اسىػػسـ   ظنمػػد اللػػنـ الػػذم وىػػرم ديػػل  موػػل ال ػػنس مػػف المىػػيموف

 كغور المىيموف.
 

لحي  ػوععيأك ف عي لقيؿعت عىذاعالنيع:عإنروعييمُعي ُنت فعرر يةعأفعّعيرىقيلو:ع"
ـرعأرنػػوعلمػػلع عارػػ ْؾعحري ػػو،عثػػ ـر ػػو،عثػػ ًْ:عحيػػ ةعأرِّ أىريػػةعإّعيعػػدعدرمػػ ت،عتييُّرػػوعأرػػ

ـرع...عيقػد ـر،عيث ـرعر لو،عث ـرعيق ي وعحي  و،عث ـرعرح تظ وعلملعل عم و،عث  شػرؿععشرتو،عث
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عقيروعاليشػرعّعقييم ػو،عييطنػوعاٍرضعّعيمػده،ع إحت ت  وعل لـعاُنت نيةعكمِّو،عكأفر
يرتكنو عحيثعيمدعراح و،عّعي قيردعيمدرافعييػتعرخعػيصعيتػ  رعتيػوعييف خػرعيػوع

ٍُتراء ع."كر عىيعشأفعا
مل اررة تتنب التكات ا إ  أ د   وحمؿ طروخ  كاضح  لتغوور الم تمل 

 درك وتخيب  وف اكدتنر حتل وتاتت دتر المتن ل!كال ركض  دل 
كمػػػن ذتػػػرا التػػػكات ا ه ػػػن دػػػف ال رضػػػ  ال ردوػػػ ل كمػػػن توػػػؿ  وػػػنح رن إلػػػل الىػػػمك 
ال ترم   وأتا دف دػراغل  ػؿ إف مػف ووػ ل مثػؿ هػذا الا وػونت هػك اسىػسـ الػذم 
ن ارد لػد التػنروخ توػؼ أف المىػيموف ضػحكا  أ  ىػرـ مػف أ ػؿ رقػا اس ىػن و ل كهػداوتر

 .-ى حن د–إلل من وح د ار 
 

عاٍرـعال  عُيتعدى عمدُّى عل يديدعات يدادى ،ع ن ؿعرػفع قيلو:ع"يخْعةعالقيؿ:عإفر
الشرػػرؼعالحّتػػ عيالرعنػػييعرػػ عّعيخطػػرعلمػػلعتكػػرعُأتػػراءعاّتػػ يداد.عتيػػذهعيمميكػػ ع
ة.عأيطمػػتعال كػػ ليؼعاٍريريػػةعيررر يػػ ،عرك فيػػًةعتػػ عنفق  يػػ عينرػػ ءعتياعػػدعينػػؾعالحكيرػػ

يىذهعتييتراعيع دتي عكثيرًاعأفعّعييمػدعتػ عتػميني عرحيػيٌسعياحػد.عيىػذهعأرريكػ ع
أثػػرتعح ػػلعكػػ دتع خػػرجعالفضػػةعرػػفعرقػػ ـعالنقػػدعإلػػلعرقػػ ـعالر ػػ ع.عيىػػذهعالي يػػ فع
أعيحتع ت نزؼعقن طيرعالذىبعرػفعأيريػ عيأرريكػ عثرػفعار يػ زاتعاخ رال  يػ عيطيػ ع

ع رامـعرؤلرف  ي ".
منلا كالون ػػنفل كهػػك ممػػن   ووػػح أف ووػػدر مػػف مىػػيـ مػػدح كاضػػح ليغػػرب الرأىػػ

ولرؼ قوم  اسىسـ كردلتدل كولرؼ قوم  الغػرب كا حطنطػدل ك  ولػدك مخونىػد مخوػنس 
الرأىمنلو  التا تخـك مخونىرن ديل المنؿ كال  لو ل كهػؿ دخػط المػنؿ هػك مػف تخػوـ الػدكؿ 

راءا  لػػد مػػن ظرػػر  حىػػ د؟! كهػػؿ لػػك أف التػػكات ا دػػنش دػػا زمن  ػػن هػػؿ ىػػو خل ديػػل  
مػػف اىػػتل ند الغػػرب الرأىػػمنلا لػػ سد المىػػيموف  ػػؿ اىػػتل ندا حتػػل لمكاط وػػد مػػف ذكم 

 ال ارة الىكداء؟!
 

عالحكير تع عأعيؿ عإحك ريـ عىي عاليشر  عت  عال رّق  عيميو عر  ع"يأنف  قيلو:
عتت د،ع عكؿِّ عمرثيرة عياّت يداد عاّت يداد، عيمو عت  عر ينً  عتّدًا عيين عيـ الرن ظرة
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عنفيذعتيؽعقيةعالشررع،عيالشررععىيعحيؿعاهللعالر يف.عييمعميـععييمعميـ ّّعقيةعّي أ
قيرةعال شري عت عيدعاٍررة،عياٍررةعّع م ر علملعضْؿ.عييمعميـعالرح كـع ح كـع
عييمعميـع عاُليية. عالكيرى علدال ي  عت  عت ح ك  عالترياء، علمل عميؾ عيالعُّ التُّمط ف

ع عدّع علمل عليـ عتييؿ عّ عأررًا،عالعر ؿ عيععيف عّ عرْعكة عكأنيـ عيظ عفيـ، يعحديد
ع ييمعميـعاٍررةعيقظةعت ىرةعلملعرراقيةعتيرعحكير ي ،عّع يفؿعطرتةعليف،عكر عأفر

عيمؿّع-اهللع ععّعييفؿعلرر عيفعؿعالظ لريف".ع-لزر
ف  د دمن   ورود التكات ا أف وي ظر إلل ال ن ب المارؽ مف التنروخ اسىسما كا 

كهك قد دنور ولكد الغرب الرأىمنلا دا أونمدل  نلتأتود ىتتكف لـ ولنورال 
أحتنمد مثؿ من ذتر دا هذا ال خرة كغورهنل كا   درؿ أف دور ال  كة كأونـ ددؿ 

 ال سد  تنف غور م تظـ؟.
كالتنرث  الت رل ه ن أ د وددك إلل أف وي لؿ التارول دا ود اكم ؟ كهك ت ر لمف 

ل كمف اٌرع دخد ت رل -ى حن د–ـ هك حورا هك ر ولتخدال دنلتارول دا اسىس
كتارول الالب هك الدومخراطو  التا ظررت دا أكر نل كمن ا  ثؽ د رن مف حرو  

 ا وو ل كحرو  تدوفل كحرو  رأمل كحرو  تميؾ.
كأمن مل ل أف اكم    ت تمل ديل ضسؿل دول ا  ذلؾ قكلد ئويل ار ديود 

. عُئ«ل  دليوتـ  نل مند  دإف ود ار ديل ال مند لف ت تمل أمتا ديل ضس»ك لدع: 
 .كغورهن مف اكحندوث دا هذا المل ل

 :ك  وف ك د ا ىتد ؿ  رذا اكحندوث كأمثنلرن د خكؿ
إف هذا تيرن أ  نر  حند   ت يغ م يغ التكاتر ك  ت ود الليـ كالوخوفل دس تويح  .ُ

لتارول. دإف قوؿ: إ رن متكاترة ح    أف إ منع اكم  دلوؿ اردا كأ د مف أوكؿ ا
 . نلمل لل  خكؿ:  أ د   وك د من وىمل  نلتكاتر المل كم

إف الضسل  المذتكرة دا اكحندوث تل ا الت رل كهذا لـ وحوؿ كلف وحوؿ  .ِ
                                                 

قنؿ الروثما: "ركاا الط را ا  إى ندوفل ر نؿ أحدهمن ثخنت ر نؿ الوحوح  س مرزكؽ    (ُ)
ل تتنب ال سد ل  نب لزكـ ال مند  كطند  مكلل  ؿ طيح  كهك ثخ "ل م مل الزكاتد كم  ل ال كاتد

 .ََُٗ رقـ  ُِٖ/ٓاكتم  كال را دف قتنلرـ 
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 إذف ارل كف اكم  لـ كلف ت تمل ديل الت ر كترؾ اسىسـ كترتد د د. كح ظرن 
 .أف إ مندرن دلوؿ اردا دف ا رتداد دف الدوف   ول ا

. الحث ديل متن ل  ال مند  كددـ م نرقترن   محؿ دورن لسىتد ؿ ك  دسق  ّ
علد  مكضكع اس منع كهك   ول ا إ  التمنىؾ كددـ ال رق .

كأمػن قكلػػد: "ك  ليرػـ اللمػػنؿ.."ل در ػن تػػذلؾ أ طػأ التػػكات ال كف كظو ػ  الىػػيطنف 
نلو ل دنلرأىمنلوكف ولت ركف الحنتـ أ ورا تمن وددك دا اسىسـ ت تيؼ د رن دا الرأىم

لذلؾ التكات ال كدا اسىسـ دإف ال يو   هك  نتػب دػف اكمػ  دػا تط وػؽ الاػرعل درػك 
 م  ذ ليارع كمخود  دل كاتنف  وف  نتب كأ ور.

 
قيلوعت عردحعالحض رةعاليرييةعالرأتر ليةعي قدـعديلي :ع"ىذاعريمػُعال رّقػ عالػذيع

عرـعرنذعُلِرؼعال  ريخ...".عيعمتعإليوعاٍ
د وػػػب أمػػػر التػػػكات ا! توػػػؼ غػػػنب د ػػػد درػػػد ال  ػػػكات ك نتمرػػػن درػػػد   ػػػكة ىػػػود ن 
محمػػد ئوػػػيل ار ديوػػد ك لػػػدعل كدرػػد ال سدػػػ  الرااػػػدة كمػػن تسهػػػن مػػف درػػػكد ال سدػػػ  

 اسىسمو  المارق ل التا لـ تر اكرض مثيرن دا الخىط كاللدؿ. 
ال ويىػػػكؼ اكمورتػػػا دكتكونمػػػن دػػػا تتن ػػػد  رنوػػػ   كقكلػػػد هػػػذا وػػػذتر ن  مػػػن  ػػػندؿ  ػػػد

التنروخ مف أف ا تانر الدومخراطوػ  كالىػكؽ الحػرة دػا أ حػنء اللػنلـ قػد واػور إلػل  خطػ  
ال رنوػػ  ليتطػػكر ا  تمػػندا كالثخػػندا كالىونىػػا لا ىػػنف! ك حػػف  ػػرد ديػػورـ  مػػن أ  ر ػػن 

 ػػػا ئوػػػيل ار ديوػػػد ال  ػػػد مػػػف أف اللنق ػػػ  هػػػا لاىػػػسـ كأهيػػػدل قػػػنؿ  -ىػػػ حن د-ار 
َـّ »ك لػػدع:  ػػنءى أىٍف وىٍردىلىرىػػنل ثيػػ َـّ وىٍردىليرىػػن ًإذىا اى ل ثيػػ ػػنءى اليَّػػدي أىٍف تىتيػػكفى ػػن اى ـٍ مى تىتيػػكفي ال ُّ يػػكَّةي ًدػػوتي

َـّ وىٍردىليرىػن إً  ل ثيػ يىل ًمٍ رىنًج ال ُّ يكًَّة دىتىتيكفي مىن اىنءى اليَّدي أىٍف تىتيكفى دى ه راادة دى ذىا اىػنءى تىتيكفي ً سى
ػػنءى أىٍف  َـّ وىٍردىليرىػػن ًإذىا اى ػػن اىػنءى اليَّػػدي أىٍف وىتيػػكفى ثيػ ػػن دىوىتيػكفي مى ػػن دىنضِّ َـّ تىتيػكفي ميٍيتن أىٍف وىٍردىلىرىػنل ثيػػ

َـّ وىٍردىليرىػن ًإذىا اىػنءى أىٍف وى  ٍ ًروَّ  دىتىتيكفي مىن اىنءى اليَّدي أىٍف تىتيكفى ثيػ ٍردىلىرىػن وىٍردىلىرىن ثيَـّ تىتيكفي ميٍيتنن  ى
يىل ًمٍ رىنًج ال ُّ يكًَّة ثيَـّ ىىتىتى  دى ن دى  .عُئ«ثيَـّ تىتيكفي ً سى

                                                 

قنؿ الروثما: ركاا ال زار أتـ م د كالط را ا   لضد دا اككىط كر نلد ثخنت. م مل الزكاتد    (ُ)
 ُٖٖ/ٓكم  ل ال كاتدل تتنب ال سد ل  نب توؼ  دأت اسمنم  كمن توور إلود كال سد  كالميؾل 

 .َٖٔٗ رقـ 
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عيرىػػػ فعأقػػػيىعرػػػفع قيلػػػو:ع"لػػػيسعلنػػػ عردرتػػػةعألظػػػـعرػػػفعال ػػػ ريخعالطييعػػػ ،عّي
عاّت قراء...".

أوف اسىسـ كال رقنف؟ كلك تنف اس ىنف وىػتطول التمووػز  ػوف الحػؽ د! تسـ  نطل
ل كملرد  منضا الزمنف كمىػتخ يدن دمػن الػدادا سرىػنؿ الرىػؿ؟ كال نطؿ كال ور كالار

ػػػػٌرؼ تثوػػػػر م ػػػػدل  درػػػػؿ دراىػػػػ  التػػػػنروخ كحػػػػدهن تت ػػػػا ليليػػػػـل كأم تػػػػنروخ هػػػػذا الػػػػذم حي
ك  نوػػ  دػػا اللوػػكر التػػا ىػػ خت ظرػػكر اسىػػسـل دنكدوػػنف الىػػمنكو  قػػد حردػػت دمػػن 

ديػػػل الركاوػػػنت  نل ػػػن  غورهػػػن مػػػف اكحػػػداث؟ دطروػػػؽ الملردػػػ  غوػػػر مػػػأمكف إف ادتمػػػد 
التنرو و  دخطل هذا التسـ دف التنروخ  اتؿ دػنـل كمػن  لي ػا أرد ديػل التػكات ا هػك 

  ليد التنروخ كا ىتخراء أدظـ مدرى  كأقكل  رهنف.
 

قيلػػػو:ع"ثػػػـع رقرػػػلعالكثيػػػرعرػػػفعاُنتػػػ فعإلػػػلعالح لػػػةعاليدييػػػةعال ػػػ ع تػػػّرلع"ديرع
ادِّخػػ رعالفػػراعسعإلػػلعحػػيفععاّق نػػ ء":عتكػػ فعلشػػ عرعيقي عػػؿ،عيع رػػدعتػػ عرزقػػوعلمػػل

الح مػػػػة،عتعػػػػ رتع مرعػػػػوعح مػػػػةعالػػػػ حفُّظعلمػػػػلعالرػػػػ ؿعالعػػػػ ـعياٍنعػػػػ ـ،عيحر يػػػػةع
عان قؿع ـر عُيق ؿع رّقل-الرت يدل تعيالررال عيالري هعرفعالرزاحريف،عث قتـعكييػرعع-ّي

رػػفعاُنتػػ فعإلػػلعالرعيشػػةعالحضػػرية:عتتػػكفعالقػػرىعيتػػ نيتعاٍرضعالخعػػيةعتػػ ع
 عت عالشق ء،عيلعمروعاتػ حؽرعذلػؾعيفعمػو عٍنرػوع عػدرىعقػ نيفعرع شو،عتأخعب،عيلكف

ًّ،عيتيرعت عاٍرض،عينظرعآّءعاهلل،عتتكَف،عيتكفعإللع الخ لؽ،عتإنروعخمقوعحرًّاعميرا
تتػمرطعاهللعلميػوعرػفعييعػيي ععالميؿعيالذُّّؿ،عيخمؽعاهللعاٍرضعري حًة،عت ت أثرعيي ،

 رعػة،ع حكرػوعأىػياءعأىػؿعالرػدفعيق نينػو:عأفعرنوعييأتره.عيىذاعالقتـعيعػيشعيػْعم
عيكيفعظ لرً عأيعرظمير ".

توػػػػؼ وتػػػػكف مػػػػف اىػػػػتكطف الخػػػػرل كالمػػػػدف م نل ػػػػن لخػػػػن كف ار؟! دنس ىػػػػنف تػػػػنتف 
ا تمندا كملواتد الط ولو  أف ولوش مل غورا مػف ال ػنسن لوتمػؿ  لضػرـ  لضػن دػا 

نلمػن أك طف المػدف ظاا نع غراتػزهـ كحن ػنترـ اللضػكو ل كلػوس اػرطن أف وتػكف مىػتك 
تمػػػػن ذتػػػػر  -حناػػػػنهـ-درػػػػؿ تػػػػن كا  ف؟ثػػػػـ ألػػػػـ وىػػػػتف ال  ػػػػا كأوػػػػحن د المػػػػد !مظيكمػػػػن
 التكات ا.

 

ع
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ن ع،عيّارر ع ع رّقلعقتـعرفعاُنت فعإللعال عرُّؼعإّر عت عالر دةعيىـعالعُّ ـر قيلو:ع"ث
ءعالر عرِّتيفعىـعتك فعالرػدفعالػذيف عت عالنظري تعيىـعأىؿعالرع رؼعيالعميـ.عيىّؤ
ىـعإْفعتمنياعأمتػ ريـعيػيفعالمػدراف،علكػنيـعأطمقػياعلقػيليـعتػ عاٍكػياف،عيىػـعقػدع
عأكثػػرىـعلػػـعيي ػػدياعح ػػلعاًفع زؽعكرػػ ع يترػػعياعتػػ عالح مػػ ت،عيلكػػفر  يترػػعياعتػػ عالػػرِّ
لمطريؽعالرثملعت عتي تةعالمرعي تعالكيرى.عيىذاعىيعتيبع نيُّععأشك ؿعالحكيرػ تع

عاٍرػـعتػ ع قمُّيػ ٍتعتي تػيةعلمػلعيلدـعات قرارعأررٍةعلملعشكؿعُرػ رٍضعلػ ـ.عإنررػ عكػؿُّ
ع."تييؿعال مريب،عييحتبع يمُّبعأحزابعاّم ي دعأيعرم ؿعاّت يداد

إف التخي ػػنت التػػا ذترهػػن دػػف اػػتؿ الحتكمػػنت هػػك كف ال ػػنس دػػا الغنلػػب لػػـ ترتػػد 
 رـ  ػوف إلل ال ظنـ الخكوـ كال رود كهػك الحتػـ اسىػسمال الػذم دوػد اللػدؿ كال وػرل كتخيػ

اػػتل الم ػػنهج ال اػػرو  التػػا   تػػ دم إ  إلػػل الاػػخنء كلػػك  لػػد حػػوفل تمػػن دػػا ت ر تػػا 
 ا اتراتو  كالرأىمنلو  مل من دورن مف ت كؽ ديل غورهن مف أدتنر ال ار.

 
قيلو:ع"ي قريرعشكؿعالحكيرةعىيعألظـعيأقػدـعرشػكمةعتػ عاليشػر،عيىػيعالرع ػرؾع

عت عاليشرعرفعّعيميؿعتيوعلملعتيؿعرػفعاٍكيرعٍتك رعالي حثيف،عيالريدافعالذ يعقؿر
الفكػػر،عأيعلمػػلعمرػػٍؿعرػػفعالميػػؿ،عأيعلمػػلعتػػرٍسعرػػفعالفراتػػة،عأيعلمػػلعحرػػ ٍرعرػػفع
الُحْرؽ،عح لعم ءعالزرفعاٍخيرعتم ؿعتيوعإنت فعاليربعميلةعالرييارعالرر طػ عتػ ع
ال ػػدقيؽعرراكػػبعاليخػػ ر.عتقػػررعيعػػضعقيالػػدعأت تػػيةعتػػ عىػػذاعاليػػ بع ضػػ ترعلمييػػ ع

لعقػػػؿعيال مريػػػب،عيحعػػػحصعتييػػػ عالحػػػّؽعاليقػػػيف،عتعػػػ رتعُ َعػػػدُّعرػػػفعالرقػػػرراتعا
عيع رضعذلػؾعكػيفعاٍرػـعلػـع ػزؿعأيضػً عرنقتػرةع اّم ر ليةعلندعاٍرـعالر رقية،عّي
عاخ ْتيـعىيعت عيميهع طييػؽع مػؾعالقيالػدع إللعأحزابعتي تيةعيخ مفيفعشيعً  عٍفر

ععيتريلي علملعأحياليـعالخعيعية".
ح ليغػرب الرأىػمنلال ك رػؿ تنمػؿ أك ت نهػؿ ل ظػنـ الحتػـ دػا اسىػسـل مدح كاض

كمػن ضػ طتد اكحتػنـ الاػػردو  التػا ىػندت الػػد ون لخػركفل كمػن ألػؼ دػػا ذلػؾ مػف تتػػب 
اكحتػػنـ الىػػػيطن و  كالىونىػػػ  الاػػػردو ل  ػػػؿ كمػػػن دػػا اسىػػػسـ مػػػف أحتػػػنـ تػػػ ظـ دقػػػنتؽ 

الحن  ل ك  وليـ ال نس توػؼ  الحونةل درؿ ووح أف وليم ن اسىسـ حتل طروخ  قضنء
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تدار حونترـ! كتوؼ تىنس دكلػترـل كمػنذا تػنف دلػؿ رىػكؿ ار ئوػيل ار ديوػد ك لػدع 
 ك ي ن ا مف  لدا؟ ألـ وتك كا ر ىنء دكل ؟ أـ منذا تن كا و ليكف؟!.

كأمن مىأل  الملنرض ل دإف اكحزاب تتكف دا ال ظػنـ الػدومخراطا  لضػرن أغي وػ ل 
دولػػػكد ذلػػػؾ إلػػػل  ظػػػنـ الحتػػػـ الػػػدومخراطا الػػػذم و لػػػؿ التاػػػرول ك لضػػػرن ملنرضػػػ ن 

 ليالب   كا د كمن و اأ دف هذا التارول مف ا تسؼ.
 

قيلو:ع"يىذهعالقيالدعال  عقدعع رتعقض ي عيديييةعت عاليرب،علـع زؿعرمييلةع
أيعغريية،عأيعرنفيرًاعرني عت عالشرؽ عٍنري علندعاٍكثريفعرنيـعلـع طرؽعترعيـ،ع

عا عذييعيلند عٍنريـ  ًّ عقيي ع حز علـ عآخريف عيلند عي دقيقيـ، عال ف  يـ ع نؿ ليعضعلـ
عغرض،عأيعرتريقةعقميييـ،عأيعت عقميييـعررض".

لك أ ذ المىيمكف  خكادد الغرب الرأىمنلا دا الحتـل دمن الذم ىو خل مف 
كتخدوس الحرونت  -تمن ورود التكات ا–اسىسـ؟! ثـ إف  يلؿ التارول لألم  

طو ! دمنذا ىو خل مف اسىسـ غور أ د ىوتكف دسق  دردو   وف الل د كر دل الدومخرا
ك  دسق  لد   نقا ا كف الحونةل تمن دا الدون نت اك رلل هذا إف ىيـ مف التغوور 
كالت دوؿ  لد أف وت نزؿ المىيمكف دف التثور م د! كمف وىتطل أف وخـك  رذا الت نزؿ؟ 

للمؿ كلك  نلخيوؿ م د؟! دمف المليـك أف إ تنر أم كمف الذم لد الوسحو  دا ترؾ ا
حتـ قطلا دا اسىسـ هك ت رل دمف الذم ىوخدـ ديل ذلؾ؟ إ  مف  نع   رتد 

  د ونا!
دمػػػن ذتػػػرا وػػػحوح مػػػف أف هػػػذا الخكادػػػد م  ػػػػكر م رػػػن كلػػػـ تحػػػز ديػػػل ق ػػػكؿ د ػػػػد 
 المىيموفن كأمن مػن ذتػرا مػف ىػ ب درػك  طػأ محػضل دػا أف مػف وػردض هػذا الخكادػد
دإ ػػد وػػنحب غػػرض! أك مىػػركق  قيػػك رـ أك دػػا قيػػك رـ مػػرض!  ػػؿ اللتػػسل دػػإف مػػف 

 وردضرن هك مف تنف ديل الحؽل كأ ور   كر الحؽ.
 

ع قيلو:ع"كر عأت مفتعنظرىـعإللعأنروعّعييثؽعييلدعرفعي يللعالتُّمطةعأيً عك ف،عّي
يرق ضػي تععيعيدهعييرينوعلملعررال ةعالديف،عيال قػيى،عيالحػؽ،عيالشػرؼ،عيالعدالػة،

ع الرعمحةعالع رة،عيأرث ؿعذلؾعرفعالقض ي عالكميةعالرييرةعال  ع ديرعلملعلتػ فعكػؿِّ
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ًْ ع عّعيعػدـع ػػأيي عالرمػـر عيتػ مر.عيرػ عىػ عتػ عالحقيقػػةعإّعكػْـٌعرػييـعتػ رغ عٍفر يػرٍّ
عالقيةعّعُ ق يؿعإّعي لقية". فر عرفعطييعةعالقيةعاّل ت ؼ عٍي فر عٍي

اسطسؽل دػأوف حتػـ ال  ػا ئوػيل ار ديوػد ك لػدع كحتػـ  تسـ   ووح هتذا ديل
ال ي ػػنء الرااػػدوفل كمػػف تػػػ لرـ مػػف الحتػػنـ اللػػدكؿل ثػػػـ إف تػػنف اكمػػر تػػذلؾل دتوػػػؼ 
ىػػ ثؽ  مػػف ىػػوتكلل الىػػيط  ديػػل الطروخػػ  التػػا ددػػن لرػػن التػػكات ا دػػا أ ػػد   وكثػػؽ  ػػد 

 أون تنف؟!
 

ـرعتمنرم علمري حثعال  عأريدعطرحي عل د عقيؽعالرط لعيف،عيى :قيلو:ع"ث
عريحثعر عى عاٍررة عأيعالشرعب:ع-عٔ

عرخميق ٍتعن رية،عأيعمرعية،علييٌدعلر لٍؾعر يمِّب،عيظيف يـعالط لةع ـُ ىؿعى عرك 
عييطف،ع علية، عأي عمنس عأي عديف عريايط عيينيـ عمرٌ  عى  عأـ عُكرىً ؟ عيلي ياّنقي د

عإ عترٍدعحؽُّ شي رعرأيوعتيي ع يتيقً عيحقيؽعرش ركة،عيم رعةعتي تيةعاخ ي رية،علكؿِّ
راٍع،عيكمُّكـععلمق لدةعاُتْريةعال  عى عأترلعيأيمُعق لدةعتي تية،عيى :ع"كمُّكـ

ععرتؤيٌؿعلفعرليِّ و".
ذترت دا مكضل ىن ؽ تلرو ن لألم ل كها أ رن م مكد  مف اكدراد تر طرن 

مف أف دخودة كاحدةل كت  ثؽ دف هذا اللخودة  ظنـ ولنلج ا كف الحونةل كمن ذترا 
اكم  ها أدراد و ملرن  ىب أك دوف ئأم دوفع أك   س أك لغ ل غور وحوحل كف 
ال ىب كالكطف كاليغ    تميؾ دخودة ت وب التىن ؿ دف حخوخ  اس ىنف كالتكف 
–كالحونةل كمف ثـ ها   تميؾ  ظنمن و  ثؽ د رن و ظـ ا كف الحونةل كرا ط  الدوف 

ف تن ت تر ط -من ددا اسىسـ ال نس كتميؾ دخودةل إ  أ رن   تميؾ  ظنمن  ها كا 
 و ظـ ا كف الحونةل تنل ورا و  كالوركدو  كغورهمنل كالتا ووح أف  طيؽ ديورن أم .

كمن ذترا مف أف لتؿ درد حؽ إارنر رأود مف  نب المى كلو ل هك لوس لتػؿ رأمل 
ـل كقػػد ك  لتػػؿ اػػ صل دخػػد وتػػكف الػػرأم ت ػػرا أك ددػػكة لتػػرؾ الكا ػػب أك دلػػؿ المحػػر 

وتكف الا ص   وميؾ ديمػن و هيػد مػف إ ػداء رأوػد دػا مىػأل  ملو ػ ل تػأف وروػد ط و ػن 
أف ويػػـز ال ػػوش   طػػ  حر وػػ ل أك وروػػد ضػػن طن دػػا ال ػػوش أف ويىػػمل رأوػػد دػػا تو وػػ  
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إ راء دميو   راحو  كهتذال ديمن أف الحدوث هك دػا  وػنف مىػ كلو  اس ىػنف أمػنـ ار 
 دومن ويا مف أمكر.

 
عريحثعر عى عالحكيرة:ع-عٕ"قيلو:ع

ىؿعى عتمطةعار ْؾعتردعلمر ،عي عررؼعت عرقػ ييـ،عيي ر رػ عيألرػ ليـعييفعػؿع
ػػةعٍمػػؿعإدارةعشػػؤيني عالرشػػ ركةع يإراد ػػوعرػػ عيشػػ ء؟عأـعىػػ عيك لػػةعُ قػػ ـعيػػإرادةعاٍرر

عالعريرية؟".
تا الحتكم  أك الدكل  ها تونف ت  وذم لم مكع الم نهوـ كالمخنووس كالخ ندنت ال

 ا  ثخت دف دتر أىنىا كهك الم دأ الذم هك دخودة و  ثؽ د رن  ظنـ. 
دتمن ذتر ن دا مكضل ىن ؽ أف تؿ إ ىنف دود غراتز كحن نت دضكو  تحتنج 
سا نعل كهذا اسا نع قد وتكف  ردم ار كرىن تدل كقد وتكف  حىب دخؿ اس ىنف 

ت ظـ هذا اسا نعل كقد وتكف هذا كأهكاءال كالدكل  ها التونف الت  وذم ليخكا وف التا 
التونف ئالدكل ع م  ثخن دمن ولتخد أدراد الم تملل دتتكف الدكل  قكو   ى ب من ومدهن 
الم تمل مف تأوودل تمن تنف دا زمف ال سد  اسىسمو  ك  نو  الراادةل كقد تتكف 

ج دف الدكل  م نل   لطروخ  دوارـل دتتكف ال  كة ت رل  وف ال نس ك ظنمرـل دو ت
ذلؾ أف تتكف دكل  ضلو   وىرؿ إىخنطرن كالخضنء ديورنل تمن دا تثور مف الدكؿ 

 الخنتم  دا اللور الحدوث.
كقد ذترت دا مكضل ىن ؽ ت ووس دف أ كاع  أ ظم  الحتـل لمف أحب الر كع 

 إلورن.
ثػػػـ إف دػػػا اسىػػػسـ  ون ػػػن اػػػندون كحتػػػنـ ال سدػػػ  كاكمػػػنرةل كاػػػركط الحػػػنتـل ك ػػػـ 

حتػػػػػنـ الملػػػػػنمست الم تي ػػػػ  التػػػػػا تخػػػػػـك  رػػػػػن الدكلػػػػ  دػػػػػا الػػػػػدا ؿ كال ػػػػػنرجل وحتػػػػـل كأ
كالم ػػػركض  نلمىػػػيـ أف   و حػػػث دػػػف هػػػذا اكحتػػػنـ دػػػا غوػػػر اسىػػػسـل إ  مػػػف  ػػػنب 

 ا طسع كالمخنر  .
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عريحثعر عى عالحقيؽعالعريرية:ع-عٖقيلو:ع"
ؽعىػػؿعىػػ عآحػػ دعالرمػػيؾ،عيلكنيػػ عُ ضػػ ؼعلَرػػـعرمػػ زًا؟عأـعيػػ لعكس،عىػػ عحقػػي

يػةعاٍر نػةعيالّنظػ رةعلمػلعرثػؿع مريععاٍرـ،عيُ ضػ ؼعلمرمػيؾعرمػ زًا،عيليػـعلمييػ عّي
اٍراضػػػ عيالرعػػػ دف،عياٍنيػػػرعيالتػػػياحؿ،عيالقػػػْععيالرع يػػػد،عياٍتػػػ طيؿعيالرعػػػدات،ع
يػػةعالحػػديد،عيالحراتػػةعلمػػلعرثػػؿعاٍرػػفعالعػػ ـ،عيالعػػدؿعيالنظػػ ـ،عيحفػػظعيعػػي نةع يّي

عتػرٍدعرػفعالديفعياًداب،عيالقيانيفعيالرع  ىداتعياّ ِّم ر،عإللعغيرعذلؾعرر عيحؽُّعلكؿِّ
عاٍررةعأفعي ر  عيوعيأْفعيطرعفعلميو؟".

دا هذا ال خرة  مل التكات ا  وف اكمكاؿ اللنم ل ك وف كا  نت الدكل ل دنكمكاؿ 
ها اكمكاؿ التا تميترن تؿ الردو ل ك  وحؽ كحد م رن  -مثس-اللنم  دا اسىسـ 

 رن أك أف وتميترن لكحدال كتذلؾ   وحؽ أف تتميترن  ر  ملو  ل تنك رنر أف وىتأثر 
كالملندف التا   ت ضب ئت خطلع كاكراضا الزرادو  كغورهنل أمن دا غور اسىسـ 
دو تيؼ الحتـ تمن دا الرأىمنلو  التا ت وح لي رد امتسؾ تؿ ااءل أك دا ا اتراتو  

 م ااء.الاوكدو  التا تم ل امتسؾ ال رد ك
كأمػػػن مػػػن ذتػػػرا دػػػف ك وػػػ  الحػػػدكد كاكمػػػف كاللػػػدؿ ... درػػػذا اكمػػػكر مػػػف كا  ػػػنت 

 الدكل ل التا   و كز الخونـ  رن مف ق ؿ أم درد أك  مند .  
 

عريحثعال ت ييعت عالحقيؽ:ع-عٗقيلو:ع"
ًّع ىػػؿعلمحكيرػػةعال ّعػػرؼعتػػ عالحقػػيؽعالع رػػةعالر ديػػةعياٍدييػػةعكرػػ ع شػػ ءعيػػذ

الحقيؽعرحفيظةعلممري علملعال ت ييعيالشييع،عي كيفعالريػ نـععيحرر نً ؟عأـع كيف
عالعريريةعريزرلةعلملعالفع عؿعياليمدافعيالعػنيؼعياٍديػ فعينتػيٍةعل دلػة،ع يالري ـر

ع.ععييكيفعاٍترادعر ت ييفعت عحؽِّعاّت نع ؼ؟"
اكمػػػػكاؿ اللنمػػػػ  كم ندلرػػػػن متنحػػػػ  ل موػػػػل الردوػػػػ  مػػػػف المىػػػػيموف كغوػػػػر المىػػػػيموف 

 ترـل هػػذا هػػك حتػػـ اسىػػسـ دػػا ذلػػؾل كمػػف  ػػدؿ كغوػػر دليوػػد إثػػـ الت ػػدوؿ ك حىػػب حػػن
كالتغووػػػػرل كلػػػػوس اكمػػػػر متليػػػػؽ  ػػػػنكدراد دخػػػػطل  ػػػػؿ هػػػػك دػػػػنـ دػػػػا تػػػػؿ أقػػػػنلوـ الدكلػػػػ  
كتخىومنترن اسدارو  الم تي  ل كلوس اكمر تمن دا ال ظنـ ا م راطكرم دا ا توػنص 

ـل درذا ممػن وحرمػد ا ىػسـل كأقػرب مثػنؿ المرتز  نلل نو  كالمغن ـل كترمؿ  نقا اكقنلو
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ديػػل اللػػدؿ دػػا ذلػػؾ مػػن حوػػؿ دػػا دػػنـ الرمػػندة دػػا المدو ػػ ل كتوػػؼ ىػػورت الك وػػنت 
الم تي ػػ  الخكادػػؿ  نلطلػػنـ كمػػن وحتن ػػد ال ػػنس إلػػل المدو ػػ  دػػا زمػػف ال يو ػػ  دمػػر  ػػف 

 ال طنب ئرضا ار د دع.
عريحثعالحقيؽعالشخعية:ع-ع٘قيلو:ع"

التػػيطرةعلمػػلعاٍلرػػ ؿعياٍتكػػ ر؟عأـعأتػػرادعاٍرػػةعأحػػرارعتػػ عىػػؿعالحكيرػػةع رمػػؾع
الفكرعرطمقػً ،عيتػ عالفعػؿعرػ علػـعيخػ لؼعالقػ نيفعاّم رػ ل  عٍنريػـعأدرىعيرنػ تعيـع

عالشخعية،عيالحكيرةعّع  داخؿعإّعت عالشؤيفعالعريرية؟".
كدا  الدكل  دا الحضنرة الرأىمنلو    تتد ؿ إ  دا ت ظوـ الحرونت  وف اكدرادل

ا اتراتو  الاوكدو  تتكف الدكل  ها تؿ ااء ك ودهن تؿ ااءل أمن دا اسىسـ 
 دإف ار  وف الحخكؽ كالكا  نتل ديـ ويغ دكر ال ردل كلـ ويغ حؽ ال مند .

حتمرن أكضػح  وػنفل دػنلحسؿ  -ى حن د–أمن مىأل  اكدمنؿ كاكدتنر دخد  وف ار 
مػف الحػنتـل كالحػراـ مم ػكع ك  وىػمح  ػدل د ػتح  وف كمىمكح  دل ك  و تظر ل ليػد إذف 

محػػؿ ل وػػل دوػػور ال رتخػػنؿ  ػػنتزل كوحػػـر كوم ػػل محػػؿ  وػػل ال مػػكرل كو ػػكز تأىػػوس 
حػػػزب ىونىػػػػا وػػػددك إلػػػػل اسىػػػسـ حتػػػػل كلػػػك  ػػػػنلؼ مػػػن تت  ػػػػنا الدكلػػػ  مػػػػف اكحتػػػػنـ 
الاػػردو  الظ وػػػ ل كوحػػػـر كوم ػػل أم حػػػزب م ػػػنلؼ لاىػػسـ تػػػنكحزاب الليمن وػػػ  التػػػا 

ك ل وؿ الدوف دف الدكل ل أك تنكحزاب ا اتراتو  التػا تخػـك ديػل اسلحػند كغوػر تدد
 ذلؾ ممن و نلؼ اسىسـ مف أدتنر.

 
عريحثعنيليةعالحكيرة:ع-عٙقيلو:ع"

عزرػػ ـ؟عأـعالرمكيػػةعالرقيرػػدة؟عيرػػ عىػػ ع ىػػؿعاٍعػػمحعىػػ عالرمكيػػةعالرطمقػػةعرػػفعكػػؿِّ
ة،عأيعالرؤقر ػةعإلػلعأمػؿ؟عيىػؿع ُنػ ؿعالقييد؟عأـعالرع تػةعاّن خ ييػةعالداعرػةعرػ عالحيػ 

ػدتة،عأـعرػ ع الح كريةعي ليراثة،عأيعالعيد،عأيعاليمية؟عيىؿعيكيفعذلػؾعكرػ ع شػ ءعالعُّ
يميدعشراعطعالكف ءة،عير عى ع مػؾعالشػراعط؟عيكيػؼعيعػيرع حقيػؽعيميدىػ ؟عيكيػؼع

عالرراقيةعلميي ؟يراقبعات ررارى ع" ؟عيكيؼع ت ررُّ
أ كاع أ ظم  الحتـ كأدودا لي نتدةل كهك  ونف  ذترت ت ووؿ ذلؾ دا مكضل ىن ؽ
 التا تىنس  رن الدكؿ كها تمن وأتا:
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 ال ظنـ الميتا:
 كوخىـ إلل:

الميتا المىت د: كوتكف دود الميؾ هك الحنتـ كهك الماٌرع ديل طروخ  ئمن أيًروتـ 
 إ  من أرلع.

ر ن كالحتـ الميتا ال رلمن ا: الميؾ دا هذا ال ظنـ وميؾ ك  وحتـ مثؿ ميكؾ أك 
 دود لرتوس الكزراء.

ال ظنـ ال مركرم الرتنىا: كوتكف دود الرتوس هك الحنتـ كتتكف الوسحونت 
ف ك د درك اتيا.   ودا كلوس دا هذا ال ظنـ رتوىن ليكزراء كا 

ف تنف لي رلمنف  ال ظنـ ال مركرم ال رلمن ا: كتتكف دود الىيط  لرتوس الكزراء كا 
 كتتيد أثرا كاضحن.

تحندم: كتخىـ دود ال سد إلل أقنلوـ م  وي  دف  لضرن كور طرن الحتـ ال ظنـ ا 
 المرتزم دا الددنع كال نر و  كالمنلو .
 من ذتر ادسا ا ظم  الدومخراطو 

ال ظنـ ا م راطكرم: كهذا ال ظنـ ويخٌدـ كو ٌضؿ مرتز الدكل  ديل  نقا اكقنلوـل 
ر ك  ىد مخدـ ديل غورال درك كو رؽ هذا ال ظنـ  وف أ  نس الالبل دنسم راطك 

 ك  ىد اكىوند كغورهـ مف ال نس هـ الل ود أك قرو ن مف ذلؾ!
ال ظنـ ا اتراتا ئالاوكداع: وتكف الحتـ دود ليحزب الاوكدا  مف و تنرا مف 

 رتوس لد وسحونت كاىل .
 ال ظنـ اسىسما

هك اكىنس كهذا ال ظنـ م نلؼ لتؿ من كرد أدسا  مي  كت ووسل كأ رز ال ركؽ 
ل كمن دداا مف -ى حن د-الذم وخـك ديود ال ظنـل د ظنـ الحتـ دا اسىسـ مف ئارع 

 أ ظم  ها مف ئال ارع.
 كوتكف الحتـ دود تمن وأتا:

 لد ا تونر رتوس الدكل  مف ق ؿ أتثر المىيموف ئدف طروؽ ا  ت ن نت مثسعل 
 س كالردو .وخـك المىيمكف  م نولتدل كال ول  ها ئدردع  وف الرتو

 كوخـك هذا اللرد ديل:
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 أف وحتـ الرتوس  نسىسـ.
 ديل أف تلطود الردو  الطند  دا اللىر كالوىر.

كوىخط هذا اللرد  نلحتـ  غور اسىسـ. قنؿ أ ك  تر رضا ار د د د د تكلود 
 ال سد : ئأطولك ا من أطلت ار دوتـ دإف دووت دس طند ع.

 ؼ وحتـ  نسىسـ مل ك كد المذاهب الم تي  ؟كالى اؿ الذم  ىملد داتمن تو
ك كاب ذلؾ: هك أف اسىسـ  وكص دورن ئالخطلاع مف حوث المل ل أم أ د 

 وحتمؿ مل ل كاحدال كدورن ئالظ اع الذم وحتمؿ أتثر مف مل ل.
 د ا الظ ا تك د المذاهبل كدا الخطلا   تك د المذاهب.

ع أحد هذا المذاهب لوحتـ دود كلرتوس الدكل  حورا أف وت  ل ئدا حتـ ملوف
الدكل ل كوترؾ  نقا اآلراء لتيلىٌيـ كت ار  وف ال نس تأحتنـ اردو  وحتميرن ال ص دكف 

 أم قود أك م ل أك إذف مى ؽ.
كو ب مل ذلؾ؟ مسحظ  أمروفل أكلرمن: أف رتوس الدكل    وت  ل دا اللخنتد أك 

أك أ د م يكؽ! كمثؿ ذلؾ   وت  ل  الل نداتل درك مثس   وت  ل أف الخر ف تسـ ار
دا أوف تكضل الودوف دا الوسة. درذا أمكر  وف المىيـ كر د كلوودؽ كولمؿ 
المىيـ  من ث ت د دا مف  وكص كمن احتميتد مف مل ل. كمن وت  نا رتوس الدكل  
هك اكحتنـ التا تتليؽ  ىونى  الم تمل مثؿ أحتنـ ت ظوـ اكراضا كتكزول اكمكاؿ 

 لؾ.كغور ذ
كثن ورمن:  نل ى   لغور المىيموف دا الدكل  لرـ مف الحخكؽ كديورـ مف الكا  نت 

 دا اكمكر اللنم  مثؿ من ديل المىيموف مف ذلؾ.
أمن أمكرهـ ال نو  مف زكاج كمكاروث كمطلكمنت ديرـ  من وىمح لرـ دو رـ ك  

ردو  ك  درؽ دا و  ركف ديل اسحتنـ اسىسمو ل أمن دا أحكالرـ اللنم  درـ مف ال
الردنو   و رـ ك وف المىيموف. كتمن قنؿ ىود ن ديا رضا ار د د دورـ: ئمىٍف تىنفى لىدي 

ًدوىًت ىنع ًدوىتيدي تى ًذمَّتي ىن دىدىميدي تىدىًم ىن كى
 .عُئ

ف أو ح المخنؿ طكوس لت د و ب مسحظ  من وأتا أوضن:  كا 
                                                 

مى د الاندلال تتنب الختؿ كالخونص كالدونت كالخىنم ل  نب الكدنء كهؿ الذم     (ُ)
 .ُِّٔ رقـ  ِٖٗ/ّكالخونص لرـ 
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ا م راطكرم.   د أف ال ظنـ هك  ع إذا اىتث و ن ال ظنـ الميتا المىت د كال ظنـُئ
الحنتـ ال ليا ليدكؿل كحتل لك دىد الحنتـ غنل ن من وتكف دىندا محدكدا  ا ود 

 كمف حكلدل أمن دىند ال ظنـ أك وسحد درك الذم وظرر دا الدكل .
ع أ سؽ الرتوس أك ه دامد   وحدد  كع  ظنـ الحتـ! دس وحتـ ديل ال ظنـ ِئ

لرتوس لحوتد أك ل س اللمنم . كمثؿ ذلؾ   وحتـ ديل ال ظنـ ا د إىسما إذا أطيؽ ا
 ا د ااتراتا إف ل س الرتوس  دل  حمراء!

ع الدكل  ها تونف ت  وذم لي ظنـل ك  و كز ا دا اف وط ؽ ال ظنـ ديل ال نس ّئ
 حزب أك  مند  مرمن تنف دددهـ.

ع ـ هـ ُِْٗع الرىكؿ ديود الوسة كالىسـل كال ي نء مف  لدا إلل دنـ ئْئ
 مف ط ؽ  ظنـ الحتـ اسىسما ك لد ذلؾ اىتيلًمرت ال سد كقيىّْمت إلل دكوست.

 ؿ ك د أحتنـ  ع  ظنـ الحتـ دا اسىسـ و ب تط وخد لوس ك د  ندل دخط!ٓئ
 نءت دا تتنب ار المل ز كالى   الارو  ل مثيرن مثؿ الوسة  -ى حن د-مف ار 

 تا تيوًيح كتىوييح لتؿ زمنف كلتؿ متنف.كالوونـ كغورهن مف اكحتنـ ال
ديمػػن أف الحنتموػػ  دػػا اسىػػسـ   تي ػػنؿ  نلكراثػػ  أك اللرػػد أ ػػدال كمػػف أاػػد مػػن ضػػر 
المىػيموف د ػػر التػػنروخ هػك ا تػػداع ملنكوػػ   ػف أ ػػا ىػػ ونف ل تػرة الكراثػػ  أك ك وػػ  اللرػػد 

غيػػب درػػا دػػا الحتػػـ كالتػػا هػػا لوىػػت مػػف اسىػػسـ دػػا اػػاءل أمػػن مىػػأل  اسمػػنـ المت
 ن تونر أف وتغيب ا ص  نلخكة دوىػتكلا ديػل الحتػـل كهػذا ا ىػتسء   و لػؿ مػف 
المىػتكلا حنتمػػن أك كلوػن لألمػػرل إ  دػا حػػنؿ حوػكلد ديػػل  ولػ  ال ػػنس أك  ولػ  أهػػؿ 
ف امت ػل  الحؿ كاللخد  نلرضن كدكف إتراال دإف حوؿ ديورن أو ح  يو   ليمىػيموفل كا 

 كف أحد  يو   إ    ول . المىيمكف دف ال ول ل دس وت
كال ول  ها درد كدخد  وف الحنتـ كالردو  ديل أف وحتػـ الرادػا  تتػنب ار كىػ   

   ودل كوخن يد درد مف الردو  ديل الطند  دا ذلؾ دا الم اط كالمترا.
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عريحثعر عى عيظ عؼعالحكيرة:ع-عٚقيلو:ع"
يرػػدةعيقػػ نيفعىػػؿعىػػ عإدارةعشػػؤيفعاٍرػػةعحتػػبعالػػرأيعياّم يػػ د؟عأـع كػػيفعرق

رياتؽعلرغ عبعاٍرةعيّاْفعخ لؼعاٍعمح؟عيّاذاعاخ مفتعالحكيرةعر عاٍررةعت عال يػ رع
عالع لحعيالرضّر،عتيؿعلملعالحكيرةعأفع ع زؿعاليظيفة؟".

الدكل  دا الرأىمنلو   لد أف قدىت ال رد كحروتدل دإ رن قررت أف   تتد ؿ دا 
ادل كدا ا اتراتو  الاوكدو  الدكل  ها ا ك د إ  دا ت ظوـ هذا الحرونت  وف اكدر 

تؿ ااء ك ودهن تؿ ااءل أمن دا اسىسـ دإف ار  وف الحخكؽ كالكا  نتل ديـ ويغ 
 دكر ال ردل كلـ ويغ حؽ ال مند .

كالحتـ دا اسىسـ وتكف  نلخطلا مف اسىسـل كمن وت  نا ال يو   مف اكحتنـ 
ىي ت دا مكضل ىن ؽل كهذا الت  ا لألحتنـ الظ و  التا تتليؽ  ردنو  الم تمل تمن أ

ىكاء أتن ت  ن ترندال أـ  ن ترند غورا مف ال خرنءل دإ د هك الذم وىنس  د ال نسل 
 كهذا اكحتنـ ها قكا وف ثن تد   تغٌورهن اكهكاء أك المونلح. 

أمن إف ا تيؼ الحنتـ كالردو  دا أمر منل دحتـ اسىسـ كاضح كهػك الػرد إلػل ار 
ىػػػكؿل أم لتتػػػنب ار كىػػػ   رىػػػكلدل قػػػنؿ تلػػػنلل: ئوىنأىوُّرىػػػن الَّػػػًذوفى  مى يػػػكا أىًطوليػػػكا اليَّػػػدى كالر 

ـٍ دىػًإٍف تى ىػنزىٍدتيـٍ ًدػا اىػٍاءو دىػريدُّكاي ًإلىػل اليَّػًد كىالرَّىيػكًؿ ًإفٍ   كىأىًطوليكا الرَّىيكؿى كىأيكًلػا اٍكىٍمػًر ًمػٍ تي
ع ال ىنء: تيٍ تيـٍ تيٍ ًم يكفى ً نليًَّد كىاٍلوىكٍ  ٍوره كىأىٍحىىفي تىٍأًكوسن ل كمػف وحتػـ دػا ٗٓـً اآٍلً ًر ذىًلؾى  ى

هذا اكمػر هػك محتمػ  المظػنلـل التػا تتػكلل الخضػنء دومػن وخػل مػف إاػتنؿ  ػوف الرادػا 
 كالردو .
 

عريحثعحقيؽعالح كرية:ع-عٛقيلو:ع"
عىؿعلمحكيرةعأفع خعِّصعينفتي علنفتي عر ع ش ءعرػفعررا ػبعالعظرػة،عيريا ػب

يكيفعال رعػرؼعتػ ععالر ؿ،عي ح ي عرفع ريدعير ع ش ءعرفعحقيؽعاٍرةعيأريالي ؟عأـ
عذلؾعكمِّوعإلط ًءعي حديدًاعيرنعً عرنيطً عي ٍرة؟".

تس لوس لرن ذلؾ  حىب اسىسـ كأحتنمدل دنلحنتـ كمف و كب د د أك مف ولٌو د 
ؽ ذلؾ تنف لوس لد إ  من وورؼ لد مف دطنء ئراتبع  من وت ودل دإف أ ذ دك 

يىٍوًد  يَّل اري دى : اٍىتىٍلمىؿى ال ًَّ اُّ وى ٍ ديل قىنؿى ٍودو الىَّنًدًدمّْ رىًضاى اليَّدي دى مى محرمنل دىٍف أىً ا حي
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ـٍ كىهى  : هىذىا لىتي ـى قىنؿى دىقىً ل دىيىمَّن قىًد يىل الوَّ يَّـى رى يسن ًمفى اكىٍزًدل ويخىنؿي لىدي اٍ في اكيٍتً وًَّ  دى ىى ذىا كى
: أي  ـٍ  ى؟ كىالًَّذم »ٍهًدمى ًلال قىنؿى ًدل دىوىٍ ظيرى ويٍردىل لىدي أى يىسى ًدا  ىٍوًت أىً وًد أىٍك  ىٍوًت أيمّْ دىرىسَّ  ى

قى ىًتًدل ًإٍف تى  يىل رى ً  وىٍحًمييدي دى نءى ً ًد وىٍكـى الًخوىنمى ده ًمٍ دي اىٍوتنن ًإ َّ  ى ذي أىحى نفى  ىٍ ًىا ً وىًدًا  ى وىٍأ ي
ل أىٍك اىنةن تىٍولىري  ىًلورن  تَّل رىأىٍو ىن ديٍ رىةى ًإٍ طىٍوًد: « ا لىدي ريغىنءهل أىٍك  ىخىرىةن لىرىن  يكىاره دىلى ً وىًدًا حى ثيَـّ رى
ل اليَّريَـّ هىٍؿ  ىيٍَّغتي »  . عُئثىسىثنن« اليَّريَـّ هىٍؿ  ىيٍَّغتي

ل أ ا  تر كوي لؿ ليحنتـ دطنء ئرات نع ك ؿ قونم   ا كف الحتـل تمن حدث م
د د  رك د ليلمؿ  لد تكلود ال سد ل دم لد  لض أوحنب رىكؿ ار مف ذلؾل 
ك ليكا لد دطنء مف  وت المنؿل إذ هك كتويرـ دا الحتـل دنىتحؽ اللطنءن لو  ؽ 

 .عِئديل   ىد كدونلد
كهذا الحرم  كاضح   دا تؿ امتونز و ص الحتنـ أك أم مكظؼ دا الدكل ل 

دكل    تيم ل مف أف تحت ز أرضن لرن ل  نء دكاترهنل أك  ليرن كلت د مل ذلؾ دإف ال
يَّل اليَّدي »مرادؽ للمكف ال نسل كدلوؿ ديل ذلؾ من ركاا ا ف دمر قنؿ:  أىفَّ ال ًَّ اَّ وى

ٍوًؿ اٍلميٍىًيًموفى  مىل ال ًَّخولى ًل ى يَّـى حى ىى يىٍوًد كى ل كال خول مكضل و تخل دود المنء دوتثر دود عّئ«دى
 لمن وىتخر دود مف المنءل أم ها مرادا  و  ل كغور ذلؾ مف اكدل .ال وب 

كتذلؾ   ووػح مػن ذتػر التػكات ا مػف أف هػذا ا  توػنص  نللطػنء هػك مػف ق ػؿ 
اكمػػػ  لمػػػف تاػػػنءل تمػػػن دػػػا ال ظػػػنـ الػػػدومخراطا الرأىػػػمنلال كتمػػػن وحػػػدث أحون ػػػن مػػػف 

 توكوت  كاب الالب  إدطنء الحنتـ  لض ا متونزات.
                                                 

ركاا ال  نرم دا تتنب الر   كدضيرن كالتحروض ديورنل  نب مف لـ وخ ؿ الردو  للي ل   (ُ)
 .ِٕٗٓ رقـ  ُٗٓ/ّكغورهن مف اك كاب 

د تؿ ال  كةل الم لؼ: الخنضل د د ال  نر  ف أحمد  ف د د ال  نر الرمذا ا  و ظر: تث وت  (ِ)
الخنهرة  -ا را -هػعل ال نار: دار الموط ل ُْٓاكىد أ ندمل أ ك الحىوف الملتزلا ئالمتكدل: 

ِ/ُٓٔ. 
وحوح ا ف ح نف  ترتوب ا ف  ي نفل الم لؼ: محمد  ف ح نف  ف أحمد  ف ح نف  ف ملنذ (ّ) 

ٍل دى  هػعل المحخؽ: الوب اكر  كطل ّْٓل التمومال أ ك حنتـل الدارمال ال يىتا ئالمتكدل:  ف مى
ل  نب الحملل ذتر من ُّٗٗ – ُُْْ وركتل الط ل : الثن و ل  –ال نار: م ىى  الرىنل  

وىتحب لامنـ أف وحما  لض المكاضل لمن و دم   لد ديل المىيموف مف اكى نب دا 
 .ّْٖٔ رقـ  ّٖٓ/َُاككقنت 
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عريحثعط لةعاٍرةعلمحكيرة:ع-عٜ"عقيلو:
ػػػةع ػػػة،عيلمػػػلعالحكيرػػػةعالعرػػػؿ؟عأـعلػػػِرادةعلمحكيرػػػةعيلمػػػلعاٍرر ىػػػؿعاُرادةعلَرر
عاق نػػ ع؟عأـعلمييػػ ع ػػةعط لػػًةعلريػػ ءعيػػْعتيػػـعّي الط لػػة؟عيىػػؿعلمحكيرػػةع كميػػؼعاٍرر

عاّل ن ءعييت عؿعال فييـعياُذل فعل  أ رلعالط لةعيإخْصعيأر نة؟".ع
  ووؿ أحدا إلل الىيط  إ   مكادخ  ك ول  اكم ل إذ أف الىيطنف دا اسىسـ 

لرن تلطود مف تانء دف رضن كا تونرل كد د كوكؿ الحنتـ إلل الىيط   لخد ال ول  
لحتـ  -الحنتـ كاكم –ديل اللمؿ  تتنب ار كى   رىكلد ىو ضل الطردنف 

ف طروؽ م يىرن أك اسىسـل دإف دول الحنتـ ردتد اكم  دف ذلؾ    ىرن أك د
ف دوت اكم  ردهن الحنتـ دف ذلؾ تمن دا قتنؿ المرتدوف   محتم  المظنلـل كا 
 كال غنة دا  سد  أ ا  تر الودوؽل ك سد  ديا  ف أ ا طنلب ئرضا ار د رمنع. 
ك  تك د طند  دمونء دػا اسىػسـل  ػؿ الطندػ  دػا الملػركؼ كدػا حػدكد الاػرعل 

إدرػػنـ ال ػػنس مػػن وحتػػنج إلػػل اػػرح كت وػػوؿ تػػا تتػػكف  كتلمػػؿ الدكلػػ  مػػن  كىػػلرن مػػف
الطندػػػػ  دػػػػف رضػػػػن كا توػػػػنرل كهػػػػذا مػػػػن و لػػػػؿ الدكلػػػػ  اسىػػػػسمو  أقػػػػكل الػػػػدكؿ ديػػػػل 

 اسطسؽ.
 

عريحثع يزي عال كميف ت:ع-عٓٔقيلو:ع"
رعالنفق تعالْزرةع ضً علرأيعالحكيرة؟عأـعاٍررةع قرِّ ىؿعيكيفعيض عالضراعبعرفير

عُ ر ِّبعطراعؽعمي ي وعيحفظو؟".عي عيِّفعرياردعالر ؿ،عيع
إف الارع قد حدد الكاردات التا ل وت المنؿل ك لؿ هذا الكاردات سدارة ا كف 
الردو  كلـ وارع ضراتب لرذا اسدارةل ثـ أف ال  ا ئويل ار ديود ك لدع تنف ودور 
ا كف الردو   رذا الكاردات كلـ وث ت د د ئديود الىسـع أ د درض ضرو   ديل 

سل كلـ وركى د د ذلؾ مطيخننل كحوف ديـ أف مف ديل حدكد الدكل  وأ ذكف ال ن
ضراتب ديل ال ضنتل التا تد ؿ ال سد  رل دف ذلؾل دخد ركم دف ديٍخ ى ى ٍ ًف 

ل وىخيكؿي:  يَّـى ىى يىٍوًد كى يَّل اري دى : ىىًمٍلتي رىىيكؿى اليًَّد وى ل قىنؿى نًمرو نًحبي »دى  ى وىٍد يؿي وى
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: «  ى مىٍتسو اٍل ى َّ  كفى ل كاللنار هك الذم وأ ذ عُئ«وىٍلً ا اٍللىاَّنرى »قىنؿى وىًزودي ٍ في هىنري
الليار ديل الت نرة ال نر و . كهذا ودؿ ديل ال را دف أ ذ الضراتب  نلمل ل الذم 

 ى وىًحؿُّ ً ٍمًرئو »اوطىيح ديود الغرب. ديل أف الرىكؿ ئويل ار ديود ك لدع وخكؿ: 
نًؿ أى ً  ل كهك دنـ وامؿ تؿ إ ىنف كم رن الدكل ل عِئ«وًد ًإ َّ مىن طىن ىٍت ً ًد  ىٍ ىيدي ًمٍف مى

كأٍ ذ الضراتب أٍ ذه لمنؿ المىيـ مف غور طوب   ىد ممن ودؿ ديل ددـ  كاز 
كذتر التكات ا ليضراتب هك  ى ب تأثرا  نل ظنـ ا قتوندم الغر ا أ ذهن. 

 ىسـ.الرأىمنلال كضلؼ درمد أك ت نهيد كحتنـ اس
كدكاتر الضرو   المك كدة دا  سد المىيموف ها امر م نلؼ كحتنـ اسىسـل إذ 
ها مف  تنتج تط وؽ ال ظنـ الرأىمنلا ئالدومخراطاع دا  سد نل كالذم حميد إلو ن هـ 
المىتلمركف د د اىتلمنرهـ ل سد نل ك  و كز دا ا ىسـ أف ت مل الضراتب إ  دا 

 حنل  كاحدة ها:
ك كد المنؿ د د الدكل  لىد ال  خنت الكا    ديل المىيموفل مثؿ ددـ ددـ  -

ونـ ال كازؿ دا الم ندنت كالحركب.. ن  ك كد المنؿ لا  نؽ ديل ال خراء كالمىنتوف كا 
 لدمرنل كدا  ـأف و  خكا ديورن  ك كد الدكل  أ كف هذا اكمكر درض ديل المىيموف

 اركط:هذا الحنل  ت مل الدكل  الضراتب كلتف  
 . أف   تتكف دكرو ل أم:   ت مل  اتؿ مىتمر.ُ
 . أف ت مل  خدر الحن     أتثر.ِ
. إف ك د المنؿ د د الدكل  كلت د وتأ ر اىتحونلدل تىتدوف ك  ت رض ّ

 الضراتب.
 . ت رض ديل الخندروف كلوس ديل تؿ ال نس.ْ

                                                 

ركاا الحنتـ دا مىتدرتد كقنؿ: هذا حدوث وحوح ديل ارط مىيـل كلـ و ر نا. المىتدرؾ  (ُ)
 .ُْٗٔ رقـ  ِٔٓ/ُديل الوحوحوفل تتنب الزتنة 

قنؿ الروثما: ركاا أحمد كا  د مف زونداتد أوضنل كالط را ا دا الت ورل كاككىط كقنؿ:    ت  (ِ)
اتد تتنب ال وكع  نب الغوب كحرم  منؿ ديل الوكابل كر نؿ أحمد ثخنت. م مل الزك 

 .ّٖٔٔ رقـ  ُُٕ/ْالمىيـ 
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لمػنؿن كف الػذم كدا الحخوخ  أ د قؿ من تحدث أف تحتنج الدكل  دا اسىػسـ إلػل ا
أك دهن هذا الدكل  ك ظنمرن هك ار تلنلل الحتػوـ ال  وػرل الػذم  يػؽ ال يػؽ كوليػـ مػن 

 وويحرـل دضس دف  ورات المىيموف التا   تحول.
 

عريحثعإلدادعالَرَنعة:ع-عٔٔقيلو:ع"
ىؿعيكيفعإلدادعالقيةعي ل منيدعيال تميحعات عدادًاعلمدت ععرفيضً عُرادةعالحكيرةع

ًّع عأفعيكػػيفعذلػػؾعإىرػػ  ػػة؟عأـعيمػػـز ًّعلمػػلعقيػػرعاٍرر ًّ،عأيعإكثػػ رًا،عأيعاتػػ عر  ،عأيعإقػػْ
ع".يرأيعاٍررةعي حتعأررى  عيحيثع كيفعالقيةعرنفِّذةعرغيةعاٍرةعّعرغيةعالحكيرة؟

ال  دو  كالت  ود لرن درض ت نو ل كهذا هك الحتـ الاردا دورنل كلك التـز 
ىلداء دا الد ون كاآل رةل كلف وىتطول أف وخرهـ  المىيمكف اكحتنـ الاردو  للناكا

أم إ ىنف أ دا مرمن تنف ىيطن دل كال  دو  دا اسىسـ تتكف لحمنو  ال يدافل أك  ار 
اسىسـ تمن دلؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدع كمف  لدا مف ال ي نء ئرضا ار 

 د رـعل إذ أكويكا ل ن اسىسـ كالحمد ر رب اللنلموف.
ك اكوؿ أمن إف ت يل الحنتـ دف الحتـ الاردا كىتتت اكم  دف ذلؾل هذا ه

تن ت ال  دو   دم  ليحنتـ كتكىولن لميتد كت  وذا لرغ نتدل دتو ح  ذلؾ ال  دو  
ك ن  ديل اكم  ت خد دورن أغيل من تميؾ دا الحونة كهـ أ  نءهنل كأمكالرن كقد توؿ 

 إلل أدراضرن كاحتسؿ  يدا رن!
تػػػػكف  حىػػػػب حتػػػػـ سىػػػػسـل كك ػػػػؿ مػػػػن ك ػػػػدت لػػػػد  حتػػػػـ اسىػػػػسـل   دنل  دوػػػػ  ت

  حىب هكل الحنتـل ك   حىب هكل اكم .
أمػػػن ال  دوػػػ  الوػػػـك دمػػػن هػػػا إ  أداة لت  وػػػذ الماػػػنرول التكىػػػلو ل أك ت  وػػػذا لحػػػركب 
د ثوػ ن الغنوػػ  م رػػن تىػػكوخن س تػنج موػػن ل الىػػسح دػػا اللػنلـ الغر ػػا الرأىػػمنلا كغوػػرا 

 الت رل.مف الدكؿ 
 

عريحثعالرراقيةعلملعالحكيرة:ع-عٕٔقيلو:ع"
ع ىؿع كيفعالحكيرةعّعُ تأؿعلر ع فعؿ؟عأـعيكيفعلَرةعحؽُّعالتيطرةعلمييػ  عٍفر
عشػ ء،عي يميػوع الشأفعشأني ،عتمي عأفع ُنيتعلني عيكْءعليـعحؽُّعاّطِّْععلملعكػؿِّ
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عكػػػ ف،عييكػػػيفعأىػػػـعيظػػ عؼعالنػػػيابعحفػػػظعالحقػػػ يؽعاٍت تػػػيةعالرتػػؤيليةعلمػػػلعأيٍّ
 ".الرقررةعلَرةعلملعالحكيرة؟

محنىػػػ   اكمػػػ  ليحػػػنتـ حػػػؽ لرػػػن دػػػس تم ػػػل م ػػػدل ككا ػػػب ديورػػػن دػػػس تترتػػػدل كهػػػذا 
المحنىػػػ   تتػػػكف  حىػػػب أحتػػػنـ اسىػػػسـل ك حىػػػب دخػػػد ال ولػػػ  الػػػذم  نولػػػت ال يو ػػػ  
ديورػػن كمػػف تمػػنؿ  ظػػنـ الحتػػـ دػػا اسىػػسـ أ ػػد وك ػػد دوػػد م يػػس لألمػػ ل الػػذم تتػػكف 

تد الاػكرلل كمحنىػ   الحػنتـل كاكمػر  ػنلملركؼ كال رػا دػف الم تػرل كال وػوح  كظو 
كتم  المىيموفل كتؿ مػن هػك متليػؽ  ػنلرأمل كلػوس مػف أدمنلػد الحتػـ تمػن دػا ال ظػنـ 

 الدومخراطا.
 

عريحثعحفظعاٍرفعالع ـ:ع-عٖٔقيلو:ع"
ركمرفػػةعىػػؿعيكػػيفعالشػػخصعركمرفػػً عيحراتػػةعنفتػػوعير عمرق  ػػو؟عأـع كػػيفعالحكيرػػةع

يحراتػػ وعرقيرػػً عيرتػػ ترًاعح ػػلعرػػفعيعػػضعطػػيارئعالطييعػػةعي لحيميلػػةعّعي لرمػػ زاةع
عيال عييض؟".ع

اكمف هك مف الحن نت اكىنىو  التا و ب ديل الدكل  تكدورهنل درا مف تيك د 
ال وش لحمنو  الردو  مف أدداء ال نرجل كتيك د الارط  التا مف كا  نترن حمنو  

دا الدا ؿل كهذا أمر ملركؼ دا اسىسـ كحتل دا غورا مف  اكدراد كممتيتنترـ
 الدكؿ.

كحمنو  أدراد الردو  لوس دػا الػدا ؿ دخػط  ػؿ ديػل الدكلػ  حمنوػ  أدػراد ردوترػن دػا 
 ال نرج أوضنل كهذا من  و تد اكحتنـ الاردو  كمن ط ؽ م رن دا حكادث التنرو و .

 
عريحثعحفظعالتُّمطةعت عالق نيف:ع-عٗٔقيلو:ع"

يكيفعلمحكيرػةعإيقػ ععلرػؿعإكراىػ علمػلعاٍتػرادعيرأييػ  عأيعيػديفعاليتػ عطععىؿ
ػػػمطةعرنحعػػػرةعتػػػ عالقػػػ نيف،عإّعتػػػ عظػػػريؼعرخعيعػػػةع الق نينيػػػة؟عأـع كػػػيفعالتُّ

عععيرؤقر ة؟".
 لػػػد دخػػػد ال ولػػػ  ديػػػل الحتػػػـ  نسىػػػسـ حوػػػرال تتػػػكف طندػػػ  الدكلػػػ  كمػػػف ومثيرػػػن 

  الدكلػ   تػؿ مػن أمػرت  ػد مػف قػكا وف كا    ديل الردو  ظػنهرة ك نط ػ ل كوحػـر م نل ػ
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دا الحتـ كاسدارةل ىكاء أتنف ذلؾ اكمر داتمون أـ م قتنل كمل ذلؾ و ب ديػل الدكلػ  
الردػػؽ  نلردوػػ  كأف توىػػر لرػػن دواػػرن مػػن ك ػػدت إلػػل ذلػػؾ ىػػ وس كا   تاػػؽ ديورػػنل قػػنؿ 

ًلػػػاى ًمػػػٍف أىٍمػػػًر أيمَّ »ال  ػػػا ئوػػػيل ار ديوػػػد ك لػػػدع:  ػػػٍف كى َـّل مى ل اليريػػػ ـٍ يىػػػٍوًر ػػػؽَّ دى ػػػٍوتنن دىاى تًػػػا اى
ل دىػنٍرديٍؽ  ًػدً  ـٍ دىػؽى ً ًرػ ػٍوتنن دىرى ًلاى ًمػٍف أىٍمػًر أيمَّتًػا اى مىٍف كى يىٍوًدل كى ل كغوػر ذلػؾ مػف عُئ«دىنٍاخيٍؽ دى

 اكدل . 
 

عريحثع أريفعالعدالةعالقض عية:ع-ع٘ٔقيلو:ع"
عىؿعيكيفعالعدؿعر ع راهعالحكيرة؟عأـعر عيراهعالقضػ ةعالرعػيفعيمػدان يـعرػفعكػؿِّ

عرؤثِّرعغيرعالشرععيالحؽ،عيرفعكؿِّعضيٍطعح لعضيطعالرأيعالع ـ؟".ع
–إف اللدؿ لوس  مخدكر أحد مف ال نس أف ولردد دكف ا ىتلن    نل نلؽل درك 

–مف وضل قكادد اللدؿ  وف ال نسل كالتا أرىؿ ار الرىؿ ل ونف ذلؾ قنؿ -ى حن د
يى ىن  ً -تلنلل ٍي ىن ريىي ٍل ىن مىلىريـي اٍلًتتىنبى كىاٍلًموزىافى ًلوىخيكـى ال َّنسي : ئلىخىٍد أىٍرىى نٍل ىوّْ ىنًت كىأىٍ زى

ل كديل ذلؾ دمرمن أكتا اس ىنف مف ديـ كحتم  دإ د لف ًّٓ نٍلًخٍىًط..ع الحدود: 
وىتطول أف وضل الخكا وف التا تحخؽ اللدؿ  وف ال نسل ك د دن ز ك نقص كمحتنج 

 لغورا.
كر كقكا و د ىوتكف الخضنة ميزموف  دل ك  وتكف  حىب ك لد أف وكضل الدىت

أهكاءهـ أك  راءهـل ككظو ترـ تتكف   رـ كاقل الحندث   ودال ثـ إ زاؿ الخن كف أك 
الحتـ الذم ولنل رنل كوتكف قرار الخنضا  ندذا ك  و خضد أك و ثر ديود أحد تنتف 

تـ الخن كف الذم أ زلد مف تنفل حتل كلك تنف الرأم اللنـ تيدل إ  أف وظرر أف ح
 الخنضا   وطن ؽ الكاقل تمنمنل أك أف ه نلؾ أدل  ظررت ت وف  طأ هذا الحتـ.

 
عريحثعحفظعالديفعياًداب:ع-عٙٔقيلو:ع"

تمطةعيتيطرةعلملعالعق عدعيالضر عر؟عأـعع-يليعالقض عية-ىؿعيكيفعلمحكيرةع
عيا عيالمنتية، عت عحفظعالم رع تعالكيرىعك لديف، عيالع دات،ع ق عرعيظيف ي  لمية،

                                                 

ركاا مىيـ دا تتنب اسمنرةل  نب دضوي  اسمنـ اللندؿل كدخك   ال نترل كالحث ديل الردؽ    (ُ)
 .ُِٖٖ رقـ  ُْٖٓ/ّ نلردو ل كال را دف إد نؿ الماخ  ديورـل 
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ع  داخؿعالحكيرةعت ع ياًدابعالعريريةعلملعات عر ؿعالحكرةعر عأغنتعالزيامر،عّي
أررعالديفعر علـعُ نَ َيؾعحرر و؟عيىؿعالتي تةعاُتْريةعتي تةعدينية؟عأـعك فعذلؾع

  ".لقبعالف ح؟عت عريدأعظييرعاُتْـ،عك ُدارةعالعرتية
نلا كاضح دا تثور مف د نراتد التا ذترهن تأثر التكات ا  نل تر الغر ا الرأىم

كلك –دا هذا التتنبل م رن ديل ى وؿ المثنؿ دا هذا ال خرة قكلد: "ليحتكم  
" كالىيط  الخضنتو  ها احدل الىيطنت الثسث دا ال ظنـ الغر ا -الخضنتو 

 الدومخراطا الذم وتتكف مف الىيطنت التارولو  كالت  وذو  كالخضنتو . 
ى   ال نس ديل أدتنرهـ التا تحدث التكات ا د رن دإ رن م وي  أمن مىأل  محن

دا اكحتنـ الاردو  كها كاضح  لمف وطي رنل دمحنى   المىيموف ت تيؼ دف 
غورهـل دس وىمح ليمىيموف  ندت نؽ أم دتر وددك إلل اسلحند أك المحرمنتل 

  و كز  ارا أك ك نل ى   لغور المىيموف دإ د وىمح  د من داـ دترا كدخودةل كلتف 
الددكة إلود  وف ال نسل كالخنضا هك الذم ولزر مف و لؿ ذلؾ  ن تونر اللخك   

 ال ن ل  التا ت رل ونحب هذا ال روم  دف  رومتد.
كتسـ التكات ا دف "الدوف" دا هذا المكضل هك تغورا مف المكاضل التا وظرر 

ىنف ك نلخد! كالى اؿ هك هؿ م رن أف مل ل الدوف د دا أ د اللسق  ال ردو   وف اس 
أف  نقا اكحتنـ التا ت ظـ ا كف الحونة تيرن دا الحتـ كا قتوند كا  تمنع 

 كالىونى  ال نر و  كالتليوـ كغور ذلؾ هؿ هذا تيرن لوىت مف الدوف؟!
كقكلد: "ىونى  دو و " دإف الدكل  دا اسىسـ لوىت دكل  دو و  تدكل  ال نتوتنفل 

المد و  دا مكضل  الدكل  اسىسمو  كالدكل  الدو و  كالدكل  كقد  و ت ال رؽ  وف
 . ؽىن 

كها اكحتنـ ا ىتث نتو  الم قت  التا تكىل أك تطيؽ  عُئكقكلد: "تنسدارة اللردو "
ىيطنت الدكل  لم ن ر   طر ملوف. درذا مف التا ود الل وبل درؿ ط ؽ ال  ا 

 ـ  اتؿ قررم كم قت؟! ئويل ار ديود ك لدع ك ي ن ا مف  لدا اسىس
                                                 

ص  ىونىو  اللدد الثنلث/ الى   الىندى م ي  المحخؽ الحيا ليليكـ الخن ك و  كالو ظر:    (ُ)
َِ. 
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عريحثع عييفعاٍلر ؿعي لقيانيف:ع-عٚٔقيلو:ع"
رفعُيطَمؽعلوعلن فعال رعرؼعع-رفعالح كـعإللعالييليس-ىؿعيكيفعت عالحكيرةع

ع عييفعاليظ عؼ،عكمّي  ي عيمزعي  ي ،عيقيانيفععريحةعياضػحة،ع يرأيوعيخير و؟عأـعيمـز
 ."تعالخطرعالكيير؟ّع تيغعرخ لف ي عيليعلرعمحةعريرة،عإّعت عح ّ

 ؿ ويـز تلووف الكظنتؼل تيٌونترػن ك زتونترػنل  خػكا وف وػروح  كاضػح ل م  وػ  ديػل 
اكحتػػنـ الاػػردو  التػػا   تىػػكغ م نل ترػػن كلػػك لموػػيح  مرمػػ ل كدػػا الحػػن ت ال طػػرة 
الت ورة ه نلؾ أوضن مف اكحتنـ من و ويرن  دق ل دنسىسـ دود ت ونف لتػؿ اػاءل كتػؿ 

اكحتػنـ مػن ولنل رػن  حىػب مػن و نىػ رن  وػكرة قطلوػ ل أك  وػكرة ظ وػ  حنل  لرن مػف 
 و ترد الخضنة دا اىت  نط حتمرن مف اكدل  الاردو .

 
عريحثعكيؼع يض عالقيانيف:ع-عٛٔقيلو:ع"

ىؿعيكيفعيضعي عرنيطً عيرأيعالح كـعاٍكير،عأيعرأيعمر لػةعين خػييـعلػذلؾ؟عأـع
ةعليكينػياعلػ رتيفعح رػً عيح مػ تعقػيريـعيض عالقػيانيفعمرػٌ عرن خػٌبعرػفعقيػؿعالك ّتػ

ير عُيْعـعطي ععيـعيرياقعيـعيعيالحيـ،عييكيفعحكروعل رً عأيعرخ مفً علمػلعحتػبع
ع.عع" خ لؼعالعن عرعيالطي ع عي ييرعالريمي تعياٍزر ف؟

تسـ التكات ا ه ن هػك تػأثر  ػنل تر الغر ػا الػدومخراطا الػذم وػرل أف د!  طأ ت ور
دومػػن أرىػػؿ  ػػد  -ىػػ حن د-ل أمػػن دػػا اسىػػسـ دنلماػػرّْع هػػك ار التاػػرول لياػػلب   كا ػػد

الرىػػكؿ ئوػػيل ار ديوػػد ك لػػدع إلػػل ال ػػنس تندػػ ل كمػػن ىػػكل ذلػػؾ دػػس وحػػؽ ك  و ػػكز 
لمىػػيـ تنت ػػن مػػف تػػنف أف وىػػف تاػػرولن أك أف وضػػل دىػػتكران ليدكلػػ   حىػػب هػػكاا كرأوػػدل 

ػٍف كمف و لؿ ذلؾ دإ د ورتتب إثمن وكوػيد إلػل الت ػر إف ادت مى خػد  ػكازال قػنؿ تلػنلل ئكى
ع المنتدة:  كفى ـي اٍلتىنًدري ن أىٍ زىؿى اليَّدي دىأيكلىًتؾى هي ـٍ ً مى ـٍ وىٍحتي ل كال يو   حورا هك الػذم لػد ْْلى

وػػػػسحو  أف وت  ػػػػل دػػػػا اكحتػػػػنـ الاػػػػردو  الظ وػػػػ ل التػػػػا هػػػػا كغورهػػػػن مػػػػف اكحتػػػػنـ 
 الخطلو  تتكف دىتكرا ليدكل  و ب ا لتزاـ  د.
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عريحثعر عىيعالق نيفعيقير و:ع-عٜٔ"عقيلو:
عييػ عالقػييعلمػلعالضػعيؼ؟عأـعىػيعأحكػ ـعرن زلػةع ىؿعالقػ نيفعىػيعأحكػ ـعيحػ  ُّ
رفعريايطعالن سعيعضيـعييعض،عيرْحٌظعتيي عطي ع عأكثريةعاٍتراد،عيرػفعنعػيصع
خ ليػػةعرػػفعاُييػػ ـعيال عقيػػدعيحكريػػ عشػػ رؿعكػػّؿعالطيقػػ ت،عيليػػ عتػػمط فعن تػػذعقػػ ىرع

ثِّراتعاٍغػػػراض،عيالشػػػف لة،عيالشػػػفقة،عييػػػذلؾعيكػػػيفعالقػػػ نيفعىػػػيعرعػػيفعرػػػفعرػػػؤع
الق نيفعالطييع علَررةعتيكيفعرح ررً علندعالك ّتػة،عرضػريفعالحر يػةعرػفعِقَيػؿعأتػرادع

عاٍرة؟".
تيم  قن كف تل ا اكمر الذم وودرا الحنتـ لوىور ديود ال نسل درك م مكد  

درن دا دسقنترـ. كتيم  دىتكر تل ا الخكادد التا ويـز الحنتـ ال نس  رن سٌت ن
الخن كف اكىنىا لتؿ حتكم . ك د الخن كف الذم وحدد اتؿ الدكل  ك ظنـ الحتـ 
دورنل كو وف ا تونص كحدكد تؿ ىيط  دورن. دنلدىتكر إذف وخدـ ال ظـ التا تىور 
رن ديورن الدكل  تأدتنر دنم ل كهذا ال ظـ تخدـ  دكرهن اككامر المحددة التا وأمر  

الحنتـ دا تؿ  ن ب مف  كا ب ال ظنـ الكاحدل كهذا اككامر الت وويو  ها الخكا وف 
التا ت وؿ حخكؽ ككا  نت الحتكم   حك ا دراد ككا  نترـ كحخكقرـ  حكهنل كهذا 
التسـ و ط ؽ ديل الدكل  دا اسىسـ الخنتم  ديل  ظنـ ثن تل كأحتنـ اردو  مت  نة 

 مف ق ؿ ال يو  .
التا تخـك ديل الظيـ كالخرر دييحنتـ دورن من وانءل كمن ويلو د ديل ذلػؾ  أمن الدكؿ

مػػف المػػسل دػػنلرأم كالخػػن كف هػػك مػػن وػػراا هػػذا الحػػنتـ المىػػت د تمػػن ذتػػر الخػػر ف مػػف قػػكؿ 
ـٍ ًإ َّ ىىً وؿى الرَّاىنًدع غندر:  ن أىٍهًدوتي مى ن أىرىل كى ـٍ ًإ َّ مى ن أيًروتي  .ِٗدردكف ئمى

 
عثع يزي عاٍلر ؿعياليظ عؼ:ريحع-عٕٓقيلو:ع"

ىؿعيكيفعالحظُّعت عذلؾعرخعيعً عيأق ربعالح كـعيلشير وعيرقررييو؟عأـع يزرعع
عرْحظ تع عر  عرن يية عيلي عيالفع عؿ، عالقي عؿ عك ترة علمل عالع ررة عالحقيؽ ك يزي 
عاٍررةع عىـ عأي عاٍررة، عرف عأنريذمً  عالحكيرة عرم ؿ عيكيف عيحيث عيالعدد  اٍىرية

ع.ع"يلملعالحكيرةعإيم دعالكف ءةعياٍلدادعيليعي ل عميـعاُمي ري؟رعيررة،ع

تخروب الحنتـ كدراد دنتيتد أك كقنر د أمر وحرمد اسىسـل كقد  تج دف ذلؾ 
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أدظـ حكادث التنروخ اسىسما كها ثكرة ىود ن الحىوف  ف ديا  ف أ ا طنلب 
سد     د وزودل ئرضا ار د رمنع ضد ملنكو   ف أ ا ى ونف د دمن طيب ال 

 كوخنس ديل هذا الحندث  غورهن.
أمن من وخكلد التكات ا كمن  ىملد دا زمن  ن مف أف الكظنتؼ و ب أف تكزع 
 حىب الخ نتؿ كالطكاتؼ كغور ذلؾل درذا ممن   ووحل دنلت نو  كالليـ  إدارة كدمؿ 

سـ ت تح الكظو   ها الم هؿ اككؿ ساغنؿ هذا الكظو  ل   كمر   رل كدا اسى
الكظنتؼ تيرن لمف وتخ رن ىكاء أتنف مىيـ أـ غور مىيـل إ  الم نوب التا ااترط 

 الارع أف وتكف انغيرن مىيمن تنل يو   كغورا. 
ك نلتأتود إف ديل الدكلػ  أف تيك ػد التليػوـ كلتػؿ ال ػنس  نلتىػنكمل كهػذا التليػوـ هػك 

 مف ًحرؼ.الذم ىو رز ال نس  حىب من تليمكا مف ديـل أك أتخ كا 
 

عريحثعال فريؽعييفعالتُّمط تعالتي تيةعيالدينيةعيال عميـ:ع-عٕٔقيلو:ع"
عيظيفةعرفع ىؿعُيمر عييفعتمط يفعأيعثْثعت عشخٍصعياحد؟عأـعُ خعرصعكؿُّ
عيت ع عي ّخ ع ص، عإّ عإ ق ف عّي عيإ ق ف، عيقيـ عيرف عيال عميـ عيالديف التي تة

معؿعاهلُلعلرمٍؿعقمييفعت عميتو{،عاّخ ع ص،عكر عم ءعت عالحكرةعالقرآنية:ع}ر ع
ع."يلذلؾعّعيميزعالمر عرنعً عّت فح ؿعالتمطة

ال وؿ  وف الىيطنت الثسث كها التارولو  كالت  وذو  كالخضنتو  ها دترة 
رأىمنلو  دومخراطو ل ك  ك كد لرن دا اسىسـل دلخد ال ول  ئاللردع  وف الرادا 

مى كؿ اككؿ ديل ت  وذ اسىسـ هك ال يو  ل كالردو  وخـك ديل الحتـ  نسىسـل كال
كال يو   وخكـ  ت  وذ الحتـ أك و وب د د مف وخومد  د  د دل كدا اكمكر التا تحتنج 
 ورة كدراو  دا اأف ملوف دإ د وىتلوف  أهؿ هذا الاأفل تأف وىتلوف  نكط نء دا 

 اأف مرض منل كتأف وىتلوف  نلض نط دا مكا ر  ددك من كهتذا.
ذترا التكات ا دػف أ ػد   و ػكز  مػل الىػيط   وػد الحػنتـل دإ ػد   دلوػؿ ديوػد  كمن

وؿ أف الحنتـ  ػس  مف الارعل  ؿ هك م نلؼ ليارع ككاقل ال ول  ئاللردعل كلت د   ويتى ى
رقوبل  ػؿ إف ه ػنؾ اكمػ  كم يىػرنل كمحتمػ  المظػنلـ كاكحػزاب الىونىػو  التػا تم ػل 
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مل ل من ذهب إلود التكات ا! درذا اآلو  هػا رد ديػل  كلوس دا اآلو   ت نكز الحنتـ.
" مَّدو ٍخًؿ ميحى ؿى ًمٍف دى ن أىٍدضى ٍكًدا قىٍي ىٍوًفل أىٍدًخؿي ً تيًؿ كىاًحدو ًمٍ ريمى مف قنؿ: "ًإفَّ ًلا ًدا  ى
(ٔ). 

 
عريحثعال رّق عت عالعميـعيالرع رؼ:ع-عٕٕقيلو:ع"

قيىعنفيذعاٍررةعلميي ؟عأـعىؿعُي َرؾعلمحكيرةععْحيةعالضريطعلملعالعقيؿعك عي
ُ حرػػؿعلمػػلع يتػػي عالرعػػ رؼعيمعػػؿعال عمػػيـعاّي ػػداع علريريػػً عي ل شػػييؽعياُميػػ ر،ع

ًْعلمر ن يؿ،عيمعؿعال عميـعيال عمُّـعحرًّاعرطمقً ؟". عييمعؿعالكر ل عتي
ف قوػػرت دػػا  اكوػػؿ دػػا الدكلػػ  أف ت ػػذؿ مػػن  كىػػلرن دػػا ىػػ وؿ الليػػـ ك اػػرال كا 

مف قورل مل الليـ أف هػذا التػسـ دػا الليػـ المىػمكح اػردنل أمػن ذلؾ دنسثـ دا رق   
 من و نلؼ اسىسـ دوم ل ك  وترؾ حرا ك  مطيخن.

 
عريحثعال يتُّ عت عالزرالةعيالعن ع عيال م رة:ع-عٖٕقيلو:ع"

عالحكيرةعي ّم يػ د تػ ع تػييؿععىؿعُي رؾعذلؾعلمنش طعالرفقيدعت عاٍررة؟عأـع مـز
ػػةعي لح مػػةعرضػػ ى ةعاٍرػػـعالترػػ  عتػػير عالرزاحرػػةعيالرمػػ يرة،عكػػيْع يمػػؾعاٍرر عرة،عّي

علييرى عأيع ضعؼعي لفقر؟".
هػػػؿ تػػػنف التػػػكات ا و رػػػؿ اكحتػػػنـ الاػػػردو  الت وػػػويو  المتليخػػػ   نلزرادػػػ  كأحتػػػنـ 

كالت ػنرة كاللاػكر كمػن ووػح م رػن  -من و كز م رػن كمػن   و ػكز-اكرضل كالو ند  
أترم ػػػن  رىػػػنلتد التػػػا  و ػػػت ذلػػػؾ أدضػػػؿ  وػػػنفل كأدؽ  -ىػػػ حن د-كمػػػن   ووػػػح؟ دػػػنر 

 ت ووؿل ديمنذا وىأؿ د رن التكات ال كهؿ هك  رؿ أـ ت نهؿ؟.
 

عريحثعالترع عت عالعرراف:ع-عٕٗقيلو:ع"
ىػؿعُي ػػرؾعذلػػؾعُىرػػ ؿعالحكيرػػةعالرريػػتعلعػػزرةعنفػػسعالتُّػػك ف،عأيعّنير كيػػ عتيػػوع

عداؿعالر ن تبعر عالثيرةعالعريرية؟"عإتراتً عي يذيرًا؟عأـع حرؿعلملعا ِّي ععاّل 
ال رضػػ  دػػا اللمػػراف هػػا  تو ػػ  ل رضػػ  دتروػػ  تػػ رض  ػػنلم تمل دػػا تػػؿ  كا  ػػدل 
دل ػػد ال رضػػ  وحوػػؿ ر ػػنء الم تمػػل كغ ػػنا ىػػكاء أتػػنف دػػا الدكلػػ  ك ػػدمنترنل أـ دػػا 
                                                 

 .ُُٔ/ُْال نمل كحتنـ الخر ف    (ُ)
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ولػوف امتسؾ اكدراد كغ ػنهـل درػذا الر ػنء هػك الػذم وػ دم إلػل التطػكر كاللمػرافل كمػن 
ل ك وػػر مثػػنؿ ديػػل هػػذا التػػسـ هػػك  رضػػ  اللػػرب لػػؾ مػػف ديػػـ أهػػؿ ا  توػػنصدػػا ذ

 لػػد ادت ػػنقرـ اسىػػسـل كاػػلكب أكر ػػن  لػػد ادت ػػنقرـ ليرأىػػمنلو ل كركىػػون  لػػد ادت نقرػػن 
 لساتراتو ل دنل رض  ال ترو  ىن خ  لي رض  المندو .

عريحثعالترع عت عرت عاّت يداد:ع-عٕ٘قيلو:ع"
يرةعذا ي ؟عأـعنياؿعالحريةعيرت عاّت يدادعرتعػً عّعي ػرؾعىؿعُين ظرعذلؾعرفعالحك

ًّعلعيد و،عرفعيظيفةعلَقْءعاٍرةعيترا ي ؟".ع عرم 
 لػػػد تحدوػػػد أف مػػػن تخػػػـك  ػػػد الدكلػػػ  هػػػك ظيػػػـ ك حىػػػب مخوػػػنس اسىػػػسـل وػػػأتا دكر 
اكمػػػػ  كم يىػػػػرن كأحزا رػػػػن كمحتمػػػػ  المظػػػػنلـ دورػػػػنل هػػػػذا إف تػػػػنف ه نلػػػػؾ دكلػػػػ  تحتػػػػـ 

ن إف لـ تتف ه نلؾ دكل  دليػل المىػيموف  مولػن كا ػب إو ػند هػذا الدكلػ   نسىسـل كأم
ك  وتػػػكف ذلػػػؾ إ   -ىػػػ حن د–التػػػا  رػػػن ورت ػػػل الظيػػػـ كوىػػػكد  رػػػن اللػػػدؿ تمػػػن أراد ار 

 إو ند حزب أك أحزاب تددك إلل ذلػؾ دػف ديػـ ك وػورة مػف ال طػكة اككلػل إلػل قوػنـ 
وىػػتطول أف وخػػـك  ػػنلتغوور لكحػػدال دحتػػل ال سدػػ ل دمرمػػن أكتػػا ال ػػرد مػػف قػػكة دإ ػػد   

و ػند مػف و نوػرهـ ديػل الخوػنـ  ػأداء  اك  ونء ئديورـ الىسـع قنمكا  ددكة اكوحنب كا 
 رىنلترـ.
 

ػػةعال ػػ عّعيشػػعرعكمُّيػػ عأيعأكثرىػػ عيػػآّـعاّتػػ يدادعّع تػػ حؽُّعع-عٔقيلػػو:ع" اٍرر
عالحرّية".

ف ميػوترـل كمػن و رضػد ال ظػنـ هذا التسـ   ووحن كف ال نس دا الغنلب ديل دو
المط ؽ ديورـل ك  وحس  نل ىند كورغب دػا تغووػرا إ  قيوػؿ الخيوػؿ مػف ال ػنسل ثػـ إف 
 دأ هذا الخيوؿ  نلددكة إلل التغووػرل  مػ رج كاضػحل كث ػنت ديػل الطروػؽ د ػد المىػورل 
ىػػػػتيحخد ال ػػػػنس ت ندػػػػن  حىػػػػب تخػػػػكاهـ كقػػػػدراترـ كمػػػػدل  ضػػػػج دخػػػػكلرـ كرغ ػػػػترـ دػػػػا 

 .التغوور
ديمػن أف الحروػػ  هػػا الغنوػػ  دػػا ال تػػر الرأىػػمنلا كلوىػػت هػػا الغنوػػ  دػػا اسىػػسـل 

 تط وػؽ اػردد دػا اكرض تمػػن  -ىػ حن د– ػؿ غنوػ  المىػيموف هػا الل كدوػ  الحخػػ  ر 
 أراد.
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ععاّت يدادعّعيق َيـعي لشِّدةعإنر عُيق يـعي لميفعيال درُّج".ع-عٕقيلو:ع"
كفَّ د الل نرات دا مكاضل ىن خ  تخكلد: "هذا التسـ و نلؼ من ذترا مف ادو

فَّ الخكة   تيخن ؿ إ  الم ـر   ولدـ تأكوسنن ككفَّ مف ط ول  الخكة ا دتىنؼن كك
ل كطروخ  التغوور ها طروخ  ال  ا ئويل ار ديود ك لدع دا تثخوؼ ال مند   نلخكة"

 كطيب ال ورة مف أهؿ الخكةل حتل وأتا أمر ار   ورا.
كضكع التدرج درك م نلؼ ليارع أك ل كم نلؼ ليكاقل ثن ونل دأمن م نل تد أمن م

ليارع دإف اسىسـ وغوّْر الكاقل تغوورا ا خس ون انمس ك  وخ ؿ  أ ونؼ الحيكؿل دإمن 
مىٍف اىنءى  ـٍ دىمىٍف اىنءى دىٍيويٍ ًمٍف كى ؽُّ ًمٍف رى ّْتي قيًؿ اٍلحى من ت رل قنؿ تلنلل: ئكى إىسـ كا 

ًف اتَّ ىلى هيدىامى دىسى ِٗ يٍر...ع الترؼ: دىٍيوىتٍ  ـٍ ًم ّْا هيدنل دىمى ل كقنؿ تلنلل: ئ...دىًإمَّن وىٍأًتوى َّتي
ٍ تنن...ع طد:  ع*ئوىًضؿُّ كى ى وىٍاخىل  ًلواى ن ضى ٍف أىٍدرىضى دىٍف ًذٍتًرم دىًإفَّ لىدي مى مى -ُِّكى

من الت رل  لؿ لا ىنف  ونروف   ثنلث لرمنل  -ى حن د-ل دنر ُِْ إمن اسومنف كا 
كهذا من ودؿ ديود ردض ال  ا ئويل ار ديود ك لدع للرض قروش دا أف ول دكا 

وش لي  ال كتذلؾ ألرد دنمن كول د  لرترـ دنمن كغورهن مف اللركض التا قدمترن قر 
 حرب أ ا  تر ئرضا ار د دع ليمرتدوف د دمن أ تركا حتـ الزتنة ل م نل تدتدؿ دي

ل كمثؿ ذلؾ تط وؽ اسىسـ  اتؿ تنمؿ ديل أهؿ ئرضا ار د دع ملرـديـ وتدرج 
هؿ ت نكلت أمرنت تتب ك  ال سد الم تكح  ك  تدرج دا التط وؽ مل أ رـ ديل الت رل

المكثكقكف أد ل  كهؿ ذتر دخرن  ن الم تردكف اككاتؿ مكضكع التدرج؟ال خد اسىسما 
 .ا  نلت ووؿ تيونت الارول  ك زتونترن؟ليـ أف دخرنء ن ت نكلك  ك  ؟إانرة دف التدرج

كأمن م نل تد ليكاقل دخد رأو ن ال مندنت كاكحزاب التػا  ػندت  نلتػدرج كددػت إلوػدل 
كد يت دػا الحتػـ ديػل طروختػدل توػؼ أ رػن ذا ػت دػا ال ظػنـ الػدومخراطا اػوتن داػوتنل 

لػػػ س ديػػػـ و ػػػؽ مػػػن وموزهػػػن دػػػف اكحػػػزاب الليمن وػػػ  إ  الاػػػتؿ دخػػػطل تػػػإطسؽ اليحػػػل ك 
المس ػػس ال نوػػ ! دػػا حػػوف أ رػػـ تيرػػـ وحتتمػػكف لػػ  س الدىػػتكرل كقػػد تػػنف  رتتػػنب 
هػذا المحػػـر مػف ق ػػؿ هػػذا اكحػزاب أثػػرا ىػػوتن ت وػرال إذ أ رػػـ أل ىػػكا ديػل ال ػػنس دوػػ رـل 
د دأ تثور مف ال ري   نلتر ـ ديل اسىػسـ ظ ػن م ػد أف هػ  ء هػـ مػف ومثػؿ اسىػسـل 

ل دنسىػػػػسـ  وػػػػكص   أاػػػػ نصل كاسىػػػػسـ موػػػػ ل كهػػػػذا اكمػػػػر مػػػػف ال رػػػػؿ  متػػػػنف
 الر نؿ كلـ تو لد الر نؿ.
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ع."يمبعقيؿعرق يرةعاّت يداد،ع ييعةعر عُيتَ يَدؿعيوعاّت يدادع-عٖقيلو:ع"
هػػذا ال خطػػ  وػػحوح  كدػػا غنوػػ  اكهموػػ ل دػػس ومتػػف أف تخػػـك الثػػكراتل أك وتػػرس 

دكف أف وتػػكف ه نلػػؾ  اللمػػؿ دػػا تغوػػر ا ىػػت دادل كمػػن دػػا ذلػػؾ مػػف ماػػخ  كتضػػحونت
  دوس كاضحن لمن ىو يؼ حتـ ا ىت داد كالمىت د!

ع
ع قيلػػػو:ع"ىػػػذهعقيالػػػدعرتػػػ عاّتػػػ يداد،عيىػػػ عقيالػػػدع ُيعػػػدعآرػػػ ؿعاٍتػػػراء،عي تػػػرُّ
عظ ىرى عيؤرنِّيـعلملعات يدادىـ.عيليذاعأذكِّرعالرتػ يّديفعيرػ عأنػذرىـع الرت يّديف عٍفر

الرتػ يدُّعيعظػيـعقير ػوعيرزيػدعاح ي طػو،عتكػـععالفي ريعالرشييرعحيػُثعقػ ؿ:ع"ّعيفػرحفرع
مّي ٍرعلنيػٍدعُمنِّػدعلػوعرظمػيـٌععػيير"،عيّانػ عأقػيؿ:عكػـعرػفعمّيػ رعقّيػ رعأخػذهعاهللعأخػذع

ع."لزيٍزعرن قـ
ـع هك اندر إوطػنلال مػف أدمنلػد تتػنب ئمػن هػك َُّٖ-ُْٕٗدوتكروك ال ونرم ئ

سـ الكاضػػػح  دػػػا ذـ ا ىػػػت داد؟ع. كتػػػنف ومتػػػف ليتػػػكات ا أف وىتاػػػرد   وػػػكص اسىػػػ
ػن الىَّػػً وؿي  الظيػـ كا ىػت دادل كمػن هػك موػور هػذا الظيػـ مػف الرػسؾ! تخكلػد تلػنلل: ئًإ َّمى
ػػذىابه أىًلػػػوـهع  ـٍ دى ػػؽّْ أيكلىتًػػػؾى لىريػػ وىٍ غيػػكفى ًدػػػا اٍكىٍرًض ً غىٍوػػًر اٍلحى ػػػكفى ال َّػػنسى كى يىػػل الَّػػًذوفى وىٍظًيمي دى

تَّػػػل ًإذىا »ك لػػدع: ل كقػػػكؿ ال  ػػػا ئوػػػيل ار ديوػػػد ِْالاػػكرل:  ًإفَّ اليَّػػػدى لىويٍمًيػػػا ًليظَّػػػنًلـً حى
ـٍ ويٍ ًيٍتدي  ذىاي لى ػ ه ًإفَّ أىٍ ػذىاي أىًلػوـه « أى ى ذى الخيرىل كىًهاى ظىنًلمى تىذىًلؾى أىٍ ذي رى ّْؾى ًإذىا أى ى : ثيَـّ قىرىأى: ئكى قىنؿى

ػػػًدودهعل هػػػكد:  سـ دػػػا . ديمػػػن أ ػػػد ادتػػػرض ديػػػل مثػػػؿ مػػػن وخػػػرب مػػػف هػػػذا التػػػعُئَُِاى
مكضل ىن ؽل كادت ر أف ا حتىػنب د ػد ار هػك ىػسح الضػل نءل إذ تحػدث دػف قػكة 

دن تملػػت هػػذا الخػػٌكات دوػػد كلػػوس د ػػد الاَّػػرؽ مػػن وخن يرػػن غوػػر ا دت ػػنر الغػػرب دخػػنؿ: "
ػػ  ديوػػدل كالغػػركر  نلػػٌدوف  سدػػنن ليػػٌدوفل دنلمىػػيمكف وخػػن يكف تيػػؾ   نكىػػسؼل كذلػػؾ ح َّ

ـى الكتوؿ{... الخكات  من ويخنؿ د د  ".الوأس كهك: }حٍى ي ن ار كً ٍل
 

ع

                                                 

ركاا ال  نرمل تتنب الت ىورل  نب قكلد: ئكتذلؾ أ ذ ر ؾ إذا أ ذ الخرل كها ظنلم  إف    (ُ)
 .ْٖٔٔ رقـ  ْٕ/ٔل َُِأ ذا ألوـ ادودعل هكد: 
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ـعاّتػ يدادعّع تػ حؽُّعقيلو:ع"رينلعق لدةعكيفعاٍررةعال ػ عّعيشػعرعأكثرىػ عيػآّ
ع...".الحرّية

ل لمخوػػنس اللػػوش التػػروـ ليم تمػػلل دؼ اكىػػمه ػػن و لػػؿ التػػكات ا الحروػػ  هػػا الرػػ
لػػػ سد كالل ػػػند دػػػا الغػػػربل كدػػػا ؟! إ رػػػن الحروػػػ  الغر وػػػ  التػػػا أهيتػػػت اهػػػذا كأم حروػػػ 

كتسمػػد دػػف اػػلكر أتثػػر ن هػػذا الحروػػ  دػػف طروػػؽ ا ىػػتلمنرل رػػ سد ػػن التػػا  خيػػت إلو
 ػد غنل ػن مػف وخػـك  ػنلتغوور كمػل ذلػؾ دإل وػحوحارطن لحوػكؿ التغووػر  اكم   نل ىند

نلم تمل هػػػػـ الخيػػػػ  مػػػػف الػػػػذوف أحىػػػػكا  نل ىػػػػند ككضػػػػلكا الطروػػػػؽ الكاضػػػػح  ػػػػ رضػػػػ  الك 
 .الردؼ ليكوكؿ إلل

ع
ع" عالقريفعقيلو: عي يالتعلملعذلؾ عيالرتكنة، عالذِّلرة عُضِرَيتعلميي  عإذا عاٍررة إفر

عاٍيح ثع عت  ع فعيمو عتيؽ عحتير  عالطِّي ع عت تمة عاٍررة ع مؾ ع عير ياليطيف،
ع عّي عالحرية، علف ع تأؿ عّ عاليي عـ، عديف عأي عك ليي عـ، ع عير عإنري  عح ل التر لفة،

ع عرع ع رىعلي عت عالحي ةع م رسعالعدالة،عّي ؼعلْت قْؿعقيرة،عأيعلمنظ ـعرزية،عّي
عتياء،عيقدع نقـعلملع يظيفةعغيرعال  يعيةعلمي لبعلميي ،عأحتَفعأيعأت ءعلملعحدٍّ
عن درًا،عيلكْف،عطميً علْن ق ـعرفعشخعوعّعطميً علمخْصعرفعاّت يداد،عتْع الرت يدِّ

عيعداع".ع ت فيدعشيعً ،عإنر ع ت يدؿعررضً عيررض عكريصٍع
 لوتف الرد ديل هذا ال خرة   خنط:

ف وح أف تضرب الذل  كالمىت   ديل اكمـل لت رن   توح  تنتن أف  .ُ كا 
تضرب ديل أم  محمد ئويل ار ديود ك لدع لألحندوث الكاردة دا دضيرن كاردرنل 

  من أكددد ار دورن مف رىنل  حو ل كح   مل زة إلل وـك الخونم .
 كاءا تمن ذترت دا مكاضل ىن خ ل دل د تط وؽ إف تؿ  ظنـ و رض أ .ِ

ا ىسـ وظرر دا ال نس  وؿ تنلوحن   ئرضا ار د رـعل كد د تط وؽ الدومخراطو  
كحرونترن وظرر من  رل مف أ سؽ اك ونؿل كتيمن طنؿ دمر ال ظنـ الحنتـ دإف 

 أ كاءا ترىخ دا ط نع الم تمل.
ف تن ت در و  التيمنت التا ذترهن "اللدال " ك "ا ىتخس .ّ ؿ" ها تيمنت كا 

الم  لل كلت رن غر و  رأىمنلو  المل لل كو ب ا  ت نا لرنن لمن تل ا اللدال  مف أف 
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دا رىنلتدل كمن ول ود  -ى حن د–من وراا ال نس دد  درك اللدؿل  لودا دف ددؿ ار 
ا هذا ا ىتخسؿ مف ال رق  كا   ونؿ  وف المىيموف الذوف ار كا هذا الىـل كأتيك 

الطيلـ لو ندكا هـ  نل رق   لد تط وؽ ىونى  الت روؽ مف ق ؿ المىتلمروف أك أدكاترـل 
    دهن ال ت  دا دكؿ المىتلمروفل  ؿ  رل اللتس  -ا ىتخسؿ–كمثؿ هذا ال ترة 

مف محنر ترـ لمثؿ هذا اكدتنر دا دكلرـل دضس دف الىوطرة كحب التكىل ديل 
  سد المىيموف. حىنب الدكؿ الضلو   ك  نو 

أمن ا تخنـ اكم  مف ا ص المىت د دكف  ظنمدل دوىت دؿ مىػت د  مىػت د  دوػد  .ْ
قد وتكف أاد ظيمن كأتثر دتتنل درذا التسـ وحوح ككاضح ك  غ ػنر ديوػدل  ىػ ب أف 
مػػف حمػػؿ لػػكاء التغووػػر لػػـ وىليػػد مىػػ خن ال ػػدوؿل كهػػذا أمػػر ملػػركؼل كماػػنهد محىػػكسل 

اوتن إف لـ وحوؿ تغوور ال ظنـ تتؿل كاىػت دالد   ظػنـ رب دتغوور اكا نص   و  ل 
اللػنلموفل الػذم و ػػزؿ مكضػل التط وػؽ تدىػػتكر كقػكا وف تػ ظـ دسقػػنت الم تمػل  اػػتؿ 

 دقوؽ كم وف.
 

عآخرع  يترـعتيوعأنروعأقيىعشيكًةعرفع عيَتيؽعرت يدٍّ قيلو:ع"يقدع ق يـعالرت يدر
عا عىذا عييتؿ عّ عنمحت عتإذا عاٍيؿ، عتْعالرت يدِّ عاّت يداد، عير ء عإّ عيديو لت عؽ

عالحرية عُ ن ؿ عيرير  عيررضعحديث، عرزرنً  عررضً  ع ت يدؿ عإنر  عشيعً ، عأيضً  ع ت فيد
عيحفظي ،عتْع ُـّ لفيًا،عتكذلؾعّع ت فيدعرني عشيعً  عٍنري عّع عرؼعطعري ،عتْع ي 

ك لرريضعع ميثعالحريةعأفع نقمبعإللعتيضل،عيى عإللعات يداٍدعرشيرشعأشدُّعيطأةًع
عالحريةعال  ع نف عاٍررةعى عال  ع حعؿعلميي ع رعالحكر ءعأفر إذاعان كس.عيليذا عقرر
ع يعدعاّت عدادعلقييلي ،عيأرر عال  ع حعؿعلملعأثرعثيرٍةعحرق ءعتقّمر ع فيدعشيعً  عٍفر

ع ق م عمذيرى ،عتْع ميثعأفع نيتعع-غ لي ًع-الثيرةع  ك ف عيقط عشمرةعاّت يدادعّي
".ي ن عريعي عيدعأقيىعرر عك نتعأّي

التكات ا  لؿ أ طنء ال ي نء اللثمن ووف كظيـ  لضرـل تظيـ الميكؾ كر نؿ 
الدوف دا أرك نل دكقل دا  طأ ت ور  دال كهك تا ورد اسىسـ الخنتـ ديل المل زةل 

  نل ورا و  المحرد  التا وت ذهن الميكؾ كر نؿ الدوف مطو  لتحخوؽ مآر رـ.
ا  ندت  رن أكر ن مف ه  ء الميكؾ كر نؿ الدوفل كمن تسهن مف دنلحرو  الت



237 
 

ظركر الدومخراطو  كحرونترن المخدى ل كالرأىمنلو  كدوؿ الدوف دف الحونةل   توح 
 تنتن أف تتكف هددن دا  سد المىيموف لمف ور كف التغوورل كف طيب الحرو   رذا 

ي ن أىوند الد ون ك يدل كأدد دا المل ل ت ر كهدـ لاىسـ الذم ارد ن ار  د ك ل
 اآل رة لمف دمؿ  د كث ت ديود أ را دظومن.

ديمػن أف تسمػػد وػحوح دػػا أف ديػل مػػف وروػد التغووػػر دػأف ديوػػد أف وحػدد الرػػدؼ 
 الدقوؽ ق ؿ ال دء  نللمؿل   أف وتكف اللمؿ تثكرة المذ كح التا ت ترا  نلمكت!

تعوعشي ر وعلَخذعييػدى عيالنيػيضعييػ عقيلو:ع"تإذاعُيِمدعت عاٍررةعالري ةعرفع د
عح ل يػػ عتػػيعة،عيّانررػػ ع عتييػػ عالحيػػ ةعيىػػ عالعمػػـ عأيعلمريػػ عيػػأفر ًّ:عأفعييػػثر تعميػػوعأي
ي ُرك فع يديمي عيخيٍرعرني ،عتإذاعىػ علمرػتعيطيعػوعرػفعاًحػ دعإلػلعالعشػرات،عإلػلع

يػ عإلػلعرنزلػةعإللع...ع،عح لعيشرؿعأكثرعاٍررة،عيين ي عي ل حرُّسعيييمُعيمتػ فعح ل
عقيؿعالحكيـعالرعّري:

عإذاعلـع ُقـعي لعدؿعتين عحكيرٌةع...عتنحفعلملع يييرى عُقَدراء
يىكذاعينقذؼعِتكُرعاٍررةعت عياٍدعظ ىرعالحكرةعيتيرعك لتيؿ،عّعيرم عح لعييمُع

ععرن ي ه".
هذا التسـ إ انتا كلوس  ط  دمؿ كاضح  كديل  وورةل دنسحىنس   ىند 

أتثر ال نس  من وظرر مف دىند دا دسقنت الم تملل كالليـ الذم لـ الكاقل تلردد 
وحددا التكات ا  دق ل هك و ب أف وتكف الليـ  نلطروؽ الذم وي را هذا ال ىندل كمف 

 ثـ اللمؿ الذم تتكف غنوتد الخضنء ديل هذا ال ىند.
كها طروخ  كاضح  دا تتكوف  -ى حن د–كطروخ  اسىسـ ها كحا مف ار 

د  المثخ    نسىسـ تنمسل كطيب ال ورة مف اكم  كأهؿ الخكة ليكوكؿ إلل ال من
الحتـل دكف إراق  قطرة دـ كاحدةل تمن دلؿ ال  ا ئويل ار ديود ك لدعل كتخكـ 
ال مند   نلددكة إلل أحتنـ اسىسـ إلل أف توؿ  نكم  إلل الكدا اللنـ ديل 

روفل أمن قكلد: "كهتذا و خذؼ ًدتري اكمَّ  دا قضوترن التا دورن الىلندة كالردل  دا الدا
كادو ظنهر الحتم  وىور تنلىوؿل   ور ل حتل و يغ م ترنا" درك تسـ دنـ   وك د 

 لد  طكات دميو  ليت  وذل هذا إذا ادترض ن أف ه نؾ ماركدن كاضح الملنلـ أوس.
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ف  كمػػن ذتػػرا مػػف دنتػػدة تثػػرة الػػذوف وػػدرتكف ىػػكء كاقلرػػـ غوػػر دقوػػؽل درػػذا التثػػرة كا 
تن ػػػت  ندلػػػ ل كلت رػػػن تحتػػػنج إلػػػل را طػػػ  حز وػػػ  وػػػحوح  تىػػػور ديػػػل مػػػ رج كاضػػػحل 
دنل  ا ئويل ار ديود ك لدع مل أوحن د ئرضػا ار دػ رـع تػن كا قيػ  ضػلندن كلتػ رـ 
و ػػػند الدكلػػػ  لػػػـ تمػػػض دػػػدة دخػػػكد إ  كداف لرػػػـ  مترا طػػػكفل ك لػػػد حوػػػكؿ ال وػػػرة كا 

  م راطكروتوف ال نرىو  كالركمو .الارؽ كالغربل  لد الخضنء ديل ا
 

ثَـّ إفَّ اكمـ الموت    و در دورن ذك الاَّرنم ل إ من اكىؼ أٍف و در دورن مف 
ؿ  اأتد إلل الطروؽ الذم  د وحوؿ ديل المتن   التا تمتّْ د دا  ورتدم دا أكَّ

 مىتخ يد مف   كذ رأود دا قكمد.
ن كاضحن ليتغورل ها أم  حو ل اكم  إف تن ت را طترن م دتو ل كتحمؿ ماركد

كىترتدم لم دأهن كلك  لد حوف تأم  اسىسـل أمن من تىمل  نكمـ التا تخـك را طترن 
ديل الدـ أك الكطف دإ رن   تحمؿ م دأ ولنلج مانتؿ الحونةل كىتمكت كلك  لد 

 حوف.
ف ديمن أف غنلب الددكات التغوورو  ا تدأت  أقؿ الخيوؿن لمن دا طروؽ التغوور م

ماخ    ولردرن إ  مف دن نهنل إذ هك تمف وى ح ضد تونر ال رر ال نرؼ الذم دا 
م  لد ال نتزة لمف وويرنل دخؿ مف وومد دا هذا ال زاؿل دخد وحدث الغرؽل كقد 

 تطيب الىسم   أقرب كىنتؿ ال  نة.
كتيمن تن ت الددكة دروخ  دا الم تملل كتطرح ملنل نت وحوح  لمانتيدل زاد 

ن كلك  لد حوفل لتف ذلؾ لوس ديل اسطسؽن كف ق كؿ الم تمل لرذا الددكة ات ندر
لد تأثور أوضنل دم تمل مت  تح ر أمنـ ددكة ال  ا ئويل ار ديود ك لدعل مل أف 

 الددكة تن ت وحوح  كدقوخ .
كاكوػػػؿ  نلػػػددكة أف تتػػػكف  نلوػػػ  لك ػػػد ار   لطيػػػب م ػػػد د وػػػكمل أك متىػػػب 

 دإ د ىوىخط دا أقرب ا ت نر. -ى حن د–د غور رضن ار مندمن كف مف تنف هدد
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عرػػفعيػػرى رػػنيـعتػػ عنفتػػوعاتػػ عدادًاععقيلػػو:ع"يّانِّػػ عأنيِّػػوعتكػػرعالن شػػعةعالعزيػػزةعأفر
علمرمدعالحقيق عتميحرصعلملعاليع ي عاً يةعاليي ف:

أفعيميدعت ع رقيةعرع رتػوعرطمقػً عّعتػير عتػ عالعمػيـعالّن تعػةعاّم ر ليػةعع-عٔ
يالتي تةعياّق عػ دعيالفمتػفةعالعقميػة،عي ػ ريخعقيرػوعالميراتػ عيالطييعػ ععك لحقيؽ

يالتي تػػ ،عياُدارةعالحرييػػة،عتيك تػػبعرػػفعأعػػيؿعيتػػريععىػػذهعالفنػػيفعرػػ عيركنػػوع
عإحرازهعي ل مقِّ ،عيّافع عذررعتي لرط لعةعر عال دقيؽ".

لػـ وتػف غونب ذتر اسىسـ  لخودتد كأحتنمد دا تسـ التكات ا هك دلوؿ ديل أ ػد 
وضػػل اسىػػسـ  ػػدوس دػػا ددكتػػد ليتغووػػرل كهػػذا مػػن  لػػؿ الليمػػن ووف كالخػػكمووف ويت ػػكف 
حكلد! دكونونا ومتػف أف وكوػا  رػن  وػرا ال أك أم أحػد مػف غوػر المىػيموف! ديمػن 
أ د مرمن طنلل اس ىنف مف ديـك كأتخف مف د كفل دإ د   وىتطول أف وضػل تاػرولنت 

قػػػدرة كديػػػـ رب اللػػػنلموف دخػػػطل كلػػػذلؾ أرىػػػؿ ار وػػػنلح  لي اػػػرن كف ذلػػػؾ هػػػك مػػػف 
 الرىؿ.

كديػػل أم حػػنؿ دػػػإف مػػن ذتػػػرا دػػا  لػػض ال خػػػنط لػػوس  ػػػنكمر ذم ال ػػنؿل ديػػػف أرد 
ديودل كلػك أ ػد ىػيـ كاىتىػيـ لرىػنل  رب الل ػند لت تػد كلردلػد ار  رػنل كلت ػد أ يػد إلػل 

أ هػػػذا الم ػػػػنهج  الم ػػػنهج اكرضػػػو  ال اػػػرو  كأوػػػدهنل كوكمػػػن  لػػػػد وػػػـك وظرػػػر  يوػػػن  طػػػ
 كا حرادرن.

 
أفعيػ قفعأحػدعالعمػيـعال ػ ع كتػيوعتػ عقيرػوعريقعػً عرح ررػً عيلمريػً عع-عٕقيلو:ع"

عععرخعيعً  عكعمـعالديفعيالحقيؽعأيعاُنش ءعأيعالطّب".
ف تػػنف اكمػػر تػػذلؾل دإ ػػد ىػػوت يل  ؟ كا  هػؿ ويػػتليـ الر ػػؿ الليػػـ لتىػػب مكقػػل محتػػـر

ل هذا المكقل! دمىػأل  تىػب تأووػد ال ػنس دف ديمد إف ك د درو  أىرؿ ووؿ  رن إل
كم ددػػكة و ػػػب أف وخػػػـك ديػػل ق ندػػػ  ال ػػػنس أك ل كمػػن  ػػػراا مػػػف الت ػػنؼ ال ػػػنس حػػػكؿ 
المىػػػػ كلوف هػػػػك لػػػػوس تػػػػأثرا  رػػػػـ ك أدتػػػػنرهـل  ػػػػؿ هػػػػك كف المىػػػػ كلوف وميتػػػػكف المػػػػنؿ 
كالكظػػػنتؼ كالىػػػيط  كغورهػػػن مػػػف اكمػػػكر التػػػا تح رػػػن اللنمػػػ ل اللنمػػػ  الػػػذوف و  ضػػػكف 

 ورـ مف أم مى كؿ  لد  رك د مف الم وبل إ  من رحـ ر ا.أود
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عتيي عع-عٖقيلو:ع" أفعيح تظعلملعآدابعيل داتعقيروعغ يةعالرح تظةعيليعأفر
ععيعضعأشي ءعتخيفة".

اكوؿ أف ال     تخكد اللنم ل   أف اللنم  تخكد ال     تمن دا الدومخراطو ! 
نء اللنم  حتل كلك تنف اكمر  نطتنل دت د المى كلوف الدومخراطووف وىلكف سرض

كهذا ورد تسـ التكات ا الذم وحث دود ديل المحندظ  ديل دندات الخـك حتل كلك 
 تن ت ى و  . 

 
أفعيحرصعلمػلعاُقػْؿعرػفعييػ فعآراعػوعيّاّعيؤخػذعلميػوع يعػةعرأيعع-عٛقيلو:ع"

عععيراهعأيعخيٍرعيرييو".
تغووػرا دػا م تملػد أف وخيػؿ مػف توؼ  مف ورود أف وت كأ م و ن دا قكمدل كوحدث 

 إظرنر  راءال درذا أمر د وب! درؿ ومتف أف وخ ل غور دكف  ونف رأود؟
 

أفعُيظيػػرعالشػػفقةعلمػػلعالضػػعف ءعيالييػػرةعلمػػلعالػػديفعيالعْقػػةعع-عٓٔقيلػػو:ع"
عي ليطف".

ويظًرر؟! أـ أ د وا ؽ  حؽ؟ كوغنر  حؽ؟ مل التح ظ ديػل تيمػ  "كطػف" لمػن تل وػد 
 ورا مف مل ل ال رق   وف المىيموف.د د التكات ا كغ

 

عاّت يدادعّعُيق يـعي لشدة،عإنر عُيق يـعي لحكرةعيال دري ع قيلو:ع"يرينلعق لدةعأفر
عاليتيمةعاليحيػدةعالفّع لػةعلقطػ عدايػرعاّتػ يدادعىػ ع رّقػ عاٍررػةعتػ عاُدراؾع ىي:عأفر

عاق ـرعإفر  ن ععالفكرعالعػ ـعيّاذل نػوعياُحت س،عيىذاعّعي أ لعإّعي ل عميـعيال حريس.عث
عالعػياـعريرػ ع رّقػياعتػ عاُدراؾعّع إللعغيرعرأليتو،عّعي أّ لعإّعت عزرػٍفعطييػؿ،عٍفر
يترحيفعي ت يداؿعالقشعريرةعي لع تيةعإّعيعدعالّ رييعالرديد،عيريرػ عكػ نياعرعػذيريفع

دُّل ةعإّعتػػ علػػدـعاليثػػيؽعيالرتػػ رلة عٍنريػػـعأِلفػػياعأفعّعي يقعػػياعرػػفعالرؤيتػػ ءعيالػػ
عاليّشعيالخداععغ لي ".

ل كهػػا م نل ػػ  لطروخػػ  تػػرت  طأهػػن دػػا مكضػػل قروػػبمىػػأل  التػػدروج أك التػػدرج ذ
اسىػػسـل أمػػن ذتػػرا للػػذر اللنمػػ  دػػا المىػػنرد  دػػا التوػػدوؽ دوػػحوحن لمػػن ذتػػرا مػػف 

 اكى نب.
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عاّت يدادعرحفيٌؼعيأنياٍععالقياتعال  عتيي عقّيةعاُرى بعي ل عإفر ـر عظرةعقيلو:ع"ث
عك فعالمندعغريبعالمنس،عيقيةعالر ؿ،عيقيةعاُلفةعلملع عإذا يقّيةعالُمند،عّعتير 
عتيذهع عرفعاٍم نب، عاٍنع ر عيقّية عالثريات، عأىؿ عيقّية عالديف، عرم ؿ عيقّية القتية،

ؿعنشأ وععالقياتع معؿعاّت يدادعك لتيؼعّعُيق َيؿعيعع عالفكرعالع ـ الذيعىيعت عأير
رفعطي عالفكرعالع ـعأنروعإذاعت رعت عتنةعيييرعت عتنة،عيّاذاعيكيفعأشيوعيييغ ء،عيع

علرق يرةع مؾعالقياتعالي عمةعرق يم ي ع عيمـز ت رعت عييـعيييرعت عييـ.عين ًءعلميو 
عياُقداـ". عير عيفعموعالثي تعيالعن دعالرعحيي فعي لحـز

 ووف! "ل تأ د ولرّْض دورن  نللثمن  ىومن إذا تنف ال  د غروب ال  سد نرة : "
ف تنف ظنلمن مل ردض ن ليظيـل كلى ن  ك نلتأتود إ  ن مل الحنتـ الذم وحتـ  نسىسـ كا 

ف أظرر دد .  مل الحنتـ الذم   وحتـ  من أ زؿ ار كا 
كمن ذترا التكات ا دف قكة الحنتـ المىت د وحوحل كطروؽ التغوور مح كؼ 

ا ىت داد تنلىوؼ   ويخن ىؿ  نلم نطرل كقؿ مف وىيتد. أمن قكلد: "درذا الخكات ت لؿ 
 لون ال تر اللنـ"ل  ؿ اللتسل دنل تر الوحوح كح تد الدامغ  هك الذم وردـ 
ا ىت داد كأهيدل كمن  خنش اك  ونء ئديورـ الىسـع مل دتنة زمن رـ تنل مركد كدردكف 
كىندة قروش كغورهـ إ  دلوؿ ديل أف غنو  المىت د أف تتكف لد الغي    نلح  ن كف 
قكة ال تر كح تد هك ال ووؿ دا ال ورل كمن الكىنتؿ المندو  إ  أاونء قد ت  ر 

 حيكؿ ال ور ليحؽ كأهيد.
 

قيلػػو:ع"اّتػػ يدادعّعينييػػ عأفعُيقػػ َيـعيػػ لعنؼ،عكػػ عّع كػػيفعت نػػةع حعػػدعالنػػ سع
حعدًا.عنعـ عاّت يدادعقدعييمُعرفعالشدرةعدرمةع نفمرعلندى عالف نةعانفم رًاعطييعيػً ،ع

ػػةعلقػػْءعي ي لػػديفعلنيػػ عاي ػػداًء،عح ػػلعإذاعتػػكنتعثير يػػ عنيلػػً عتػػإذ اعكػػ فعتػػ عاٍرر
يقضتعيظيف ي عت عحعدعالرنػ تقيف،عحينعػٍذعيتػ عرميفعالحكرػةعتػ ع يميػوعاٍتكػ رع
نحػػػيع أتػػػيسعالعدالػػػة،عيخيػػػرعرػػػ ع ؤترػػػسعيكػػػيفعيإق رػػػةعحكيرػػػةعّعليػػػدعلرم ليػػػ ع

علْقةعليـعي لف نة ع."ي ّت يداد،عّي
تػػػػكات ا دػػػػف ال ت ػػػػ ل دنلغنلػػػػب أف مػػػػف ومػػػػكت دورػػػػن هػػػػـ اللػػػػكاـ كلػػػػوس مػػػػن ذتػػػػرا ال

الم ػػػندخوف تمػػػن ذتػػػرل كأمػػػن قكلػػػد: "تك وػػػد اكدتػػػنر  حػػػك تأىػػػوس اللدالػػػ .." درػػػك تػػػسـ 
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 -د ػد التػكات ا-غنمضل كلوس لػد مل ػل محػددل كتنللػندة   ذتػر لاىػسـ كأحتنمػد 
 دا تك د ال دوؿ الكحود لتؿ زمنف كمتنف ك د دود ال ىند.

 
عرعػػيسعيزراءعالرتػػ يدِّعأيعرعػػيسعقُػػيراده،عأيعرعػػيسعالػػدِّيفعلنػػده،عىػػـعقيلػػو:ع" إفر

أحػدىـععأقدرعالن سعلملعاُيق ععيػو،عيىػيعيػدارييـع حػذُّرًاعرػفعذلػؾ،عيّاذاعأرادعإتػق ط
عتْعييقعوعإّعيي ة".

ف تػػنف لتسمػػد  رتػػوس الػػكزراء كرتػػوس الػػدوفل هػػا م نوػػب دػػا الػػدكؿ اككر وػػ  كا 
 -ىػ حن د-و ط ؽ ديل اىت داد الحتػنـ دػا أكر ػنل   ال ي ػنء الػذوف  ػوف ار كاقلن دإ د 

 من لرـ كمن ديورـ.
 

قيلو:ع"لرثيريعالخػياطرعلمػلعاّتػ يدادعطراعػؽعشػّ لعيتػمكيني عي لّتػّر،عيالػيطء،ع
يت قّريفع حتعت  رعالديف،عتيتػ ني يفعغ يػةعالثػيرةعرػفعيػذرةعأيعيػذيراتعيتػقيني ع

ع".يدريليـعت عالخميات...
د نرة: "وىتخركف تحت ىػتنر الػدوف"ل لطنلمػن اترػـ الظيمػ  مػف وروػدكف تغوػر الحػنؿ 
 رذا الترم ل كهؿ أف مف وروػد إقنمػ  الػدوف هػك متىػتر؟! ثػـ ه ػن تػذلؾ  لػؿ التػكات ا 

 تسمد دنمن دا الخضنء ديل المىت د أك حتمدل كلـ ولرض ال دوؿ الم ض ط.
ت دادل تروتػػ  مػػنذا ويىػػت دؿ  ػػد ا ىػػت داد كم  ػػل قندػػدة أ َّػػد و ػػب ق ػػؿ مخنكمػػ  ا ىػػ

هػػك: إفَّ ملردػػ  الغنوػػ  اػػرطه ط ولػػا لاقػػداـ ديػػل تػػؿّْ دمػػؿل تمػػن أفَّ ملردػػ  الغنوػػ    
ت ود اوتنن إذا  رؿ الطروؽ المكوؿ إلورنل كالملردػ  اس منلوػ  دػا هػذا ال ػنب   تت ػا 

ل أك مطيخػػػننل  ػػػؿ    ػػػدَّ مػػػف تلوػػػوف المطيػػػب كال طػػػ  تلوو ػػػنن كاضػػػحنن  مكادخػػػنن لػػػرأمّْ التػػػؿّْ
اكتثروػ  التػػا هػا دػػكؽ الثسثػ  أر ػػنع دػددان أك قػػكة  ػأس كا   دػػس وػتـٌ اكمػػرل حوػػث إذا 
ذا تن ػت م ركلػػ   نلتيٌوػ  د ػػد  تن ػت الغنوػػ  م رمػ   كدػػننل وتػكف اسقػػداـ  نقوػنن  كدػػننل كا 

دت ػػ ن اػػلكاءل درػػ  ء و ضػػٌمكف إلػػل المىػػت دّْل دتتػػكف  قىػـ مػػف ال ػػنس أك م نل ػػ  لػػرأورـل
ذا تن كا و يغكف مخدار الثيث دخطل تتكف حو تذو الغي   دا  ن ب المىت دّْ.  كا 

ه ن وذتر التكات ا تسمن وحوحن كدقوخنل كهك أف مف ورود التغوور ديود أك  
 تحدود غنو  من ورودل كثن ون ديود أف وحدد طروخن ليكوكؿ إلل هذا الغنو .
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هذا التتنب هك أوضن لـ و رد م حثن دقوخػن دػا  كلتف التكات ا ديل ىل  تسمد دا
ف قػػنؿ قنتػػؿ إ ػػد ذتػػر ذلػػؾ دػػا م حػػث  الغنوػػ  التػػا وروػػدل أك الطروػػؽ المكوػػؿ إلورػػنل كا 
الىلا لردل ا ىت داد دا ال خنط الثسثل  خكؿ إف تسمد هذا هك أوضػن تػسـ دػنـل أك 

ن حتػـ  ػد ال  ػا أ د قود مػف تلمومػد الرػركب مػف دتػرة إو ػند اسىػسـ كالحتػـ  ػدل تمػ
ئويل ار ديوػد ك لػدع ك ي ػن ا الرااػدكف ئرضػا ار دػ رـع. دػنلتغوور   وتػكف  تغووػر 
اػػ ص الحػػنتـل  ػػؿ التغووػػر الحخوخػػا هػػك  نل ظػػنـ ال ػػدوؿ الػػذم و تيػػؼ  أحتنمػػد دػػف 

 أحتنـ كقكا وف ال ظنـ الىن ؽ.
 

عإذاعك نتعالي يةعرييرةعيلـعيكفعالتيرعت عتييٍؿعرعريع ـر ؼ،عيييشػؾعأفعقيلو:ع"ث
عيق عالخْؼعت عأثن ءعالطريؽ،عتيفتدعالعرؿعأيضً عيينقمبعإللعان ق ـعيت ف...".

هػػذا وػػحوحل كأقػػرب مثػػنؿ ديػػل ذلػػؾ ممػػن حوػػؿ دػػا زمن  ػػن هػػك ثػػكرة موػػر ضػػد 
حىػػ ا م ػػنرؾل كدػػكز اس ػػكاف الػػذوف لػػـ وتػػف لرػػـ غنوػػ  محػػددة ك  طروػػؽ كاضػػحل كمػػن 

 خضنء ديل الدكل  ال دودة.أدل  لد ذلؾ إلل ودامنتل كىركل  دا ال
 

عرػػفعالضػػريريع قريػػرعشػػكؿعالحكيرػػةعال ػػ عيػػرادعييركػػفعأْفع قيلػػو:ع"يالرػػرادعأفر
ُيت يدؿعيي عاّت يداد،عيليسعىذاعي ٍررعاليّيفعالذيع كفيػوعتكػرةعتػ ل ت،عأيعتطنػةع

عآح د...".
ا  نلتأتود إف اتؿ ال ظنـ الحػنتـ  دىػتكرا كقكا و ػد التػا تػ ظـ حوػنة ال ػنس لػف تت ػ

 حثد الىندنت ك  اكدكاـ! كلف وخـك  د  حند ال نس ك  تؿ اك نـل دنلدىتكر كالخػكا وف 
ك ظػػػػػنـ الحتػػػػػـ هػػػػػا مػػػػػف الم ػػػػػنهوـ دػػػػػف الحوػػػػػنة التػػػػػا وتػػػػػكف  ون رػػػػػن مػػػػػف رب اكرض 

 كالىمنكاتل دف طروؽ  لث الرىن تل ك  وخدر ديل ذلؾ أحد مف ال يؽ.
 

ًّع ني عأي عقيلو:ع"يخْعةعاليحثعأنروعيمـز عيمـز ـر يوعحّسعاٍررةعيآّـعاّت يداد،عث
ذلؾععحرمي علملعاليحثعت عالقيالدعاٍت تيةعلمتي تةعالرن تيةعلي  عيحيثعيشيؿ

عطيق  ي ،عياٍيللعأفعييقلعذلؾع حتعرخضعالعقيؿعتنيف،عيؿعلشراتع أتك رعكؿِّ
التنيفعح لعينض ع ر رً ،عيح لعيحعؿعظييرعال مّيؼعالحقيق علملعنياؿعالحريةع
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 عالطيق تعالعمي ،عيال رّن عت عالطيق تعالتفمل،عيالحذرعكؿعالحذرعرفعأفعيشعرعت
عالضمي ،ع عتيكثر عي لرم ىديف، عيال نكيؿ عالشديد، عي ل حذُّر عتيأخذ عي لخطر، الرت يد
عأخرىعت ت يل علملع عديلة عالفرعة عأفع ي نـ عإر  عتحينعٍذ عيي ك لب، عالرت يدُّ تيزيُ

يقميٍؿعرفعال عب،عت دخؿعاٍررةعت عديٍرعآخرعرفعاليْد،عي مدِّدعاٍترعلملعالعي دع
عأفع عيّارر  عاٍخيرة، عالقريف عت  عالشرقية عاٍرـ عأكثر عنعيب عيىذا عالرنحيس، الرؽِّ
يت لدعالحّظعلملعلدـعيميدعط ر عأمني ،عي كيفعاٍررةعقدع أىرمتعلمقي ـعيأفع حكـع

عالح ؿعيركفعلعقْءعاٍررةعأفعيكمِّفيع عيت عىذه عينفتي ، عذا وعل رؾعنفتي  عالرت يدر ا
عالخ عرع عيالرت يدُّ عاٍرة. ع طميو عالذي عاٍت ت  عالق نيف عيا ِّي ع عاّت يداد، أعيؿ

ععالقيىعّعيتعوعلندعذلؾعإّعاُم يةعطيلً ،عيىذاعأتضؿعر عيع َدؼ...".
ت  ود ال نس لاحىنس  نل ىند وحوحل ك لد الحس وتوؿ ال تر كاللمؿ المحدد 

ت ق ؿ قيوؿ إف ال دوؿ لف وخدر ديود ال ارل ك  لمتنت  غنو  كاضح ل كتمن ذتر 
 الى وفل درك ممن  و د ار  رىن تد.

أمن قكلد: "تغت ـ ال رو  دكل  أ رل دتىتكلا ديل ال سدل كت دّْد اكىر ديل 
الل ند  خيوؿو مف التلبل دتد ؿ اكمَّ  دا دكرو   ر مف الرؽّْ الم حكسل كهذا  ووب 

دا الخركف اك ورة"ل درك ه ن قد ىنكل  وف اللثمن ووف الذوف  أتثر اكمـ الارقو 
 وحتمكف  نسىسـل ك وف اككر ووف المىتلمروفل كهذا غور وحوح  تنتن.

كأمن قكلد: "كاتّْ نع الخن كف اكىنىا الذم تطي د اكم "ل دنكم  لوىت مودر 
ـ الدومخراطا ليتارول أك مف حخرن كضل الدىتكر تمن تركلل درذا اكمر دا ال ظن

 كلوس دا اسىسـل الذم  و ن دا مكضل ىن ؽ تو و  ىف الخكا وف دا  ظنـ حتمد.
كأمػن ذتػرا أف المىػت د ال ػنتر لػوس لػد إ  اس ن ػ ل دإ ػد غوػر وػحوحل ك  وحوػؿ 
دػػػا الكاقػػػلل  ػػػؿ أ ػػػد دػػػا الغنلػػػب وي ٌحػػػل المىػػػت د ك ظنمػػػدن لوحػػػؿ  ػػػدلرـ ال ظػػػنـ ال دوػػػد 

 كحنتـ  دود.
 

عاهللعقيلػػو:ع"ين  قػػدعمعػػؿعاٍرػػـعرتػػؤيلةعلػػفعع-ممرػػتعحكر ػػو-يمػػةعاليحػػث،عأفر
رفعُ حكِّروعلمييػ .عيىػذاعحػؽ .عتػإذاعلػـع حتػفعأّرػةعتي تػةعنفتػي عأذلريػ عاهللععألر ؿ
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ٍررةعأخرىع حكري ،عكر ع فعؿعالشراع عيإق رػةعالقػّيـعلمػلعالق عػرعأيعالتػفيو،عيىػذهع
عةعقدرى ،عات رمعتعلزرى ،عيىذاعلدٌؿ".حكرة.عير لعيميتعأررٌةعرشدى ،عيلرتتعلمحري

محنى   الحنتـ مف ق ؿ اكم  هك حؽ لرن دس تم ل م دل ككا ب ديورن دس و كز 
لرن ترتدل  أمن حتـ اكمـ  لضرن ل لض دخد ووح مل اكم  اسىسمو  د دمن تحتـ 

تندركف كأمن أف وحتـ ال -ى حن د–غورهن مف اكمـن لت ار اسىسـ دورـ تمن أراد ار 
المىيموف درذا ممن   ووح دود المثؿل كف الكوو  تتكف  أمن   كرحم ل كهذا   

أف وتكف ليتندروف ديل الم م وف  -ى حن د–وتأتل دا هذا الحنل ل كتذلؾ م ل ار 
 ى وس.

أمن الحرو  التا طنلمػن  ػندل  رػن التػكات ا دػا تتن ػدل درػك لػـ ولػرؼ أثرهػن المػدمر 
 مف اكرضل كمن تم حد لي نس مف تحيؿ مف تؿ قود.دا إزال  حتـ ار 

 
عيياتػػؽعالعمػػـعيرػػ عيمػػُع قيلػػو:ع"يّانػػ عأخػػ ـعك ػػ ي عىػػذاعيخ  رػػةعيشػػرى،عيذلػػؾعأفر
عتيػوعال فػ يتعتػ عالعمػـعيرػ ع عييـعاهللعقريػب.عذلػؾعاليػيـعالػذيعيقػؿُّ علملعأفر إليو،ع دؿُّ

ع التػمطة،عيير فػ عال ي لػب،عيفيدهعرفعالقّية،عيلندعٍذع  ك تأعالقياتعييفعاليشر،عت نحػؿُّ
ًّ،ع تيتػػػيدعيػػػيفعالنػػػ سعالعػػػدؿعيال ػػػيادد،عتيعيشػػػيفعيشػػػرًاعّعشػػػعييً ،عيشػػػرك تعّعدي
يحينعػػٍذعيعمرػػيفعرػػ عرعنػػلعالحيػػ ةعالطييػػة:عىػػؿعىػػ عحيػػ ةعالمتػػـعيحعػػرعاليّرػػةعتػػ ع
خدر و؟عأـعحي ةعالػريحعيغػذاؤى عالفضػيمة؟عيييرعػٍذعي تػّنلعلِنتػ فعأفعيعػيشعكأنرػوع

عتػػ عشػػأنو،عرشػػ رٌؾعتػػ عالنظػػ ـ،عكأنرػػوعرمػػٌؾ،ععلػػ لـعرتػػ قؿ ع ـٌعرخػػ ص  خ لػػد،عكأنرػػوعنمػػ
ع."يظيف وع نفيذعأياررعالرحرفعالرميرةعلميمداف

التتنبل هؿ تنف التكات ا حخن وأمػؿ دػا أف "... تتتندػأ الخػكات  ػوف هذا دا  رنو  
دولواػػكف ال اػػرل دت حػػؿُّ الىػػيط ل كورت ػػل التغنلػػبل دوىػػكد  ػػوف ال ػػنس اللػػدؿ كالتػػكاددل 

كلت رػػن أم وػػنت وم ّْػػا  ل ن..."ل أـ أ ػػد تػػنف   وأمػػؿ ذلػػؾ اػػران   اػػلك ننل كاػػرتنت   دك 
 ق ػػػػؿ تروتػػػػػ  ال يػػػػداف  ىػػػػػتخ نؿ المىػػػػػتلمروف نغوػػػػرال كومرػػػػػد الخيػػػػكب لرػػػػػ  ىػػػػػد أك  رػػػػن 

ل  لػد أف ميتػت كمىػنكاة ىوميتكف اكرض قىطن كدد  - حىب دترا–الذوف  اككر ووف
هػػؿ ك أتوػػد أف كاقل ػن واػػرد   ػسؼ ذلػػؾل  نلت؟! مػػف ق ػؿ اللثمػػن ووف كتمووػزا ظيمػن ك ػػكرا

إلػل و خل ديػل هػذا اكدتػنر؟! دي تػرؾ حىػن د ىػ و  ػن الوػـك التكات ا لك تنف ولوش  دأ 
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هػػػؿ  خػػػا أت ػػػنع التػػػكات ا ديػػػل   ػػػس دتػػػر  هػػػك ل كلتػػػف الىػػػ اؿ اكهػػػـ-ىػػػ حن د–ر ا
يػ  مى  حى  كأف ويحخػكادػكرا  أف وترتػكا الوػـك نلكا ػب ديػورـدأـ أ رـ أقيلػكا د ػد؟ل  ونح رـ

 .-ى حن د-سـ  دوس تمن أرادا ار لتغوور الحخوخا الذوف وطرحكف اسىا
  ىأؿ ار الرداو  لي نس  مولن.

ك  ػػػػر ددكا ػػػػن أف الحمػػػػد ر رب اللػػػػنلموف كالوػػػػسة كالىػػػػسـ ديػػػػل  ػػػػنتـ اك  وػػػػنء 
 كالمرىيوف كديل  لد كوح د كمف ت لرـ  إحىنف إلل وـك الدوف.



247 
 

 املصادر

 الخر ف التروـ. -
كال رنو ل الم لؼ: أ ك ال داء إىمندوؿ  ف دمر  ف تثور الخراا ال داو   .ُ

هػعل المحخؽ: ديا اورمل ال نار: دار إحونء ْٕٕال ورم ثـ الدماخا ئالمتكدل: 
 ـ.ُٖٖٗ -ل هػ َُْٖالتراث اللر ال الط ل : اككلل 

تنج اللركس مف  كاهر الخنمكسل تألوؼ: محمد مرتضل الحىو ا الز ودمل  .ِ
 مف المحخخوفل دار الرداو . تحخوؽ: م مكد 

تنروخ الدكل  الليو  اللثمن و ل الم لؼ: محمد درود ئ ؾع ا ف أحمد درود ئ نانع  .ّ
هػعل المحخؽ: إحىنف حخال ال نار: دار ال  نتسل ُّّٖل المحنما ئالمتكدل: 

  وركت.  –ل ال نار: دار ال  نتس ُُٖٗ – َُُْل  نفل الط ل : اككللل  – وركت 
ال  كةل الم لؼ: الخنضل د د ال  نر  ف أحمد  ف د د ال  نر  تث وت د تؿ .ْ

هػعل ال نار: دار ُْٓالرمذا ا اكىد أ ندمل أ ك الحىوف الملتزلا ئالمتكدل: 
 الخنهرة. -ا را -الموط ل 

تحرور اكحتنـ دا تد ور أهؿ اسىسـل الم لؼ: أ ك د د ارل محمد  ف  .ٓ
الحمكم الاندلال  در الدوف ئالمتكدل:  إ راهوـ  ف ىلد ار  ف  مند  الت ن ا

هػعل المحخؽ: د. د اد د د الم لـ أحمد ال نار: دار الثخند   ت كوض مف رتنى  ّّٕ
 ـ.ُٖٖٗ-هػ َُْٖقطر/ الدكح ل الط ل : الثنلث ل  -المحنتـ الاردو   خطر 

التحخوؽ دا أحندوث ال سؼ الم لؼ :  منؿ الدوف أ ك ال رج د د الرحمف  ف  .ٔ
هػعل المحخؽ: مىلد د د الحمود محمد ٕٗٓمحمد ال كزم ئالمتكدل :  ديا  ف

 ق.ُُْٓ وركتل الط ل  : اككللل  –الىلد ال ال نار : دار التتب الليمو  
ت  وؿ مف حرؼ التكراة كاس  وؿل الم لؼ: ونلح  ف الحىوف ال ل رم أ ك  .ٕ

حل ال نار: هػعل المحخؽ: محمكد د د الرحمف قدٖٔٔال خنء الرناما ئالمتكدل: 
متت   الل وتنفل الرونضل المميت  اللر و  الىلكدو ل الط ل : اككللل 

 ـ.ُٖٗٗهػ/ُُْٗ
ت روج اكحندوث كاآلثنر الكاقل  دا ت ىور التانؼ ليزم ارمل الم لؼ:  .ٖ
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هػعل ِٕٔ منؿ الدوف أ ك محمد د د ار  ف وكىؼ  ف محمد الزويلا ئالمتكدل: 
الرونضل  –ف الىلدل ال نار: دار ا ف  زوم  المحخؽ: د د ار  ف د د الرحم

 هػ.ُُْْالط ل : اككللل 
ت ىور الخر ف اللظوـ   ف أ ا حنتـل الم لؼ: أ ك محمد د د الرحمف  ف  .ٗ

محمد  ف إدروس  ف الم ذر التمومال الح ظيال الرازم ا ف أ ا حنتـ ئالمتكدل: 
 -موط ل ال نز هػعل المحخؽ: أىلد محمدل الطوبل ال نار: متت    زار ِّٕ

 المميت  اللر و  الىلكدو .
تتمي  الملن ـ اللر و  الم لؼ: رو رنرت  وتر  ف ديكًزم ئالمتكدل:  .َُ
يوـ ال لىوما  ػ ٖ - ُهػع  خيد إلل اللر و  كديؽ ديود:  ػ ََُّ : َُل ٗ: محمَّد ىى

كللل مف  منؿ ال ونط ال نار: كزارة الثخند  كاسدسـل ال مركرو  اللراقو ل الط ل : اك
 ـ.َََِ - ُٕٗٗ
ترذوب اليغ ل تألوؼ: أ ك م وكر محمد  ف أحمد اكزهرمل تحخوؽ: محمد  .ُُ

  ـ.ََُِ وركتل الط ل : اككلل  -دكض مردبل دار إحونء التراث اللر ا 
 نمل ال ونف دا تأكوؿ الخر فل الم لؼ: محمد  ف  رور  ف وزود  ف تثور  .ُِ

هػعل المحخؽ: أحمد محمد َُّدل:  ف غنلب اآلميال أ ك  ل ر الط رم ئالمتك 
 ـ. َََِ -هػ  َُِْانترل ال نار: م ىى  الرىنل ل الط ل : اككللل 

ال نمل المى د الوحوح الم تور مف أمكر رىكؿ ار ويل ار ديود كىيـ  .ُّ
كى  د كأونمد = وحوح ال  نرمل الم لؼ: محمد  ف إىمندوؿ أ ك د دار ال  نرم 

ر  ف  نور ال نورل ال نار: دار طكؽ ال  نةل الط ل : ال ل ال المحخؽ: محمد زهو
 .هػُِِْاككللل 
ال نمل كحتنـ الخر ف = ت ىور الخرط ال الم لؼ: أ ك د د ار محمد  ف  .ُْ

أحمد  ف أ ا  تر  ف درح اك ونرم ال زر ا امس الدوف الخرط ا ئالمتكدل: 
 –ر التتب المورو  هػعل تحخوؽ: أحمد ال ردك ا كا  راهوـ أط وشل ال نار: دإُٔ

 ـ.ُْٔٗ -هػ ُّْٖالخنهرةل الط ل : الثن و ل 
 مررة اليغ ل الم لؼ: أ ك  تر محمد  ف الحىف  ف درود اكزدم ئالمتكدل:  .ُٓ
 وركتل  –هػعل المحخؽ: رمزم م ور  لي تال ال نار: دار الليـ ليمسووف ُِّ
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 ـ.ُٕٖٗالط ل : اككللل 
لم لؼ: د د الرحمف  ف أ ا  ترل الدر الم ثكر دا الت ىور  نلمأثكرل ا .ُٔ

  وركت. –هػع ال نار: دار ال تر ُُٗ سؿ الدوف الىوكطا ئالمتكدل: 
 ّٖٓر ول اك رار ك وكص اك ونرل الم لؼ:  نر ار الزم ارم تكدا  .ُٕ

 هػ.ُُِْهػل ال نار: م ىى  اكديمال  وركتل الط ل : اككللل 
 محمد  ف وزود الخزكو ال ى ف ا ف من دل الم لؼ: ا ف من   أ ك د د ار .ُٖ

هػعل تحخوؽ: محمد د اد د د ال نقال ال نار: ِّٕكمن   اىـ أ ود وزود ئالمتكدل: 
 دووؿ دوىل ال ن ا الحي ا.  -دار إحونء التتب اللر و  

ى ف أ ا داكدل الم لؼ: أ ك داكد ىيومنف  ف اكالث  ف إىحنؽ  ف  اور  .ُٗ
هػعل المحخؽ: محمد محوا ِٕٓلمتكدل:  ف اداد  ف دمرك اكزدم الىًّْ ٍىتن ا ئا

  وركت. –الدوف د د الحمودل ال نار: المتت   اللورو ل وودا 
ى ف الترمذمل الم لؼ: محمد  ف دوىل  ف ىىٍكرة  ف مكىل  ف الضحنؾل  .َِ

هػعل تحخوؽ كتليوؽ: أحمد محمد انتر ك  ركفل ِٕٗالترمذمل أ ك دوىل ئالمتكدل: 
مورل الط ل : الثن و ل  – ل ال ن ا الحي ا ال نار: ارت  متت   كمط ل  موط

 ـ.ُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗ
الم لؼ: د د الميؾ  ف هانـ  ف أوكب الحمورم  الىورة ال  كو    ف هانـ .ُِ

هػعف تحخوؽ: موط ل الىخن ُِّالملندرمل أ ك محمدل  منؿ الدوف ئالمتكدل: 
 كا  راهوـ اك ونرم كد د الح وظ الاي ا

وحكة الر ؿ المروضل أحمد د د ار ال يوجل م ىى  وخرل التكوت  .ِِ
ُْٖٗ. 
وحوح ا ف ح نف  ترتوب ا ف  ي نفل الم لؼ: محمد  ف ح نف  ف أحمد  ف  .ِّ

ٍل دىل التمومال هػعل ّْٓأ ك حنتـل الدارمال ال يىتا ئالمتكدل:  ح نف  ف ملنذ  ف مى
 وركتل الط ل : الثن و ل  –المحخؽ: الوب اكر  كطل ال نار: م ىى  الرىنل  

ُُْْ – ُّٗٗ . 
ط نتل ا ىت داد كمونرع ا ىتل ندل ط ل  دار ال  نتسل الط ل : الثنلث ل  .ِْ

 ـ.ََِٔ-قُِْٕتخدوـ الدتتكر: أىلد الىحمرا ال  وركت ل  نفل 



250 
 

الم لؼ: أ ك د د الرحمف ال يوؿ  ف أحمد  ف دمرك  ف تموـ  لاللوف .ِٓ
هػع المحخؽ: د مردم الم زكمال د إ راهوـ َُٕال راهودم ال ورم ئالمتكدل: 

 الىنمراتا ال نار: دار كمتت   الرسؿ.
ال كاتد الم مكد  دا اكحندوث المكضكد ل الم لؼ: محمد  ف ديا  ف  .ِٔ

هػعل المحخؽ: د د الرحمف  ف وحا المليما َُِٓمحمد الاكتن ا ئالمتكدل: 
 الومن ال ال نار: دار التتب الليمو ل  وركتل ل  نف.

تتنب الوحنح تنج اليغ  كوحنح اللر و  الم لؼ: أ ك  ور إىمندوؿ  ف  .ِٕ
هػع تحخوؽ: أحمد د د الغ كر دطنر ال نار: ّّٗحمند ال كهرم ال نرا ا ئالمتكدل: 

 ـ. ُٕٖٗ -  هػَُْٕالط ل : الرا ل    وركتل –دار الليـ ليمسووف 
التانؼ دف حخنتؽ غكامض الت زوؿل الم لؼ: أ ك الخنىـ محمكد  ف دمرك  .ِٖ

 –هػعل ال نار: دار التتنب اللر ا ّٖٓ ف أحمدل الزم ارمل  نر ار ئالمتكدل: 
 هػ.َُْٕ - وركتل الط ل : الثنلث  

الثنلث/ الى    م ي  المحخؽ الحيا ليليـك الخن ك و  كالىونىو  اللدد .ِٗ
 الىندى .
م مل الزكاتد كم  ل ال كاتدل الم لؼ: أ ك الحىف  كر الدوف ديا  ف أ ا  .َّ

هػعل المحخؽ: حىنـ الدوف الخدىال ال نار: َٕٖ تر  ف ىيومنف الروثما ئالمتكدل: 
 ـ. ُْٗٗهػل  ُُْْمتت   الخدىال الخنهرة دنـ ال ار: 

 لؼ: أ ك محمد د د الحؽ  ف المحرر الك وز دا ت ىور التتنب اللزوز الم .ُّ
غنلب  ف دطو  اك دلىال تحخوؽ: د د الىسـ د د الاندا محمدل دار التتب 

 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُّْالليمو   ل  نف  الط ل  اككلل 
المحرر دا الحدوثل الم لؼ : امس الدوف محمد  ف أحمد  ف د د الرندم  .ِّ

مف المردايال محمد هػعل المحخؽ : د. وكىؼ د د الرحْْٕالح  يا ئالمتكدل : 
ل  نف /  وركتل  -ىيوـ إ راهوـ ىمنرةل  منؿ حمدم الذه ال ال نار : دار الملرد  

 ـ.َََِ -هػ ُُِْالط ل  : الثنلث  ل 
المىتدرؾ ديل الوحوحوفل الم لؼ: أ ك د د ار الحنتـ محمد  ف د د ار  .ّّ

رم الملركؼ  ن ف  ف محمد  ف حمدكود  ف  يلوـ  ف الحتـ الض ا الطرمن ا ال وىن ك 
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هػعل تحخوؽ: موط ل د د الخندر دطنل ال نار: دار التتب َْٓال ول ئالمتكدل: 
 .َُٗٗ – ُُُْ وركتل الط ل : اككللل  –الليمو  
مى د أ ا وليلل الم لؼ: أ ك وليل أحمد  ف ديا  ف المثي ل  ف وحول  ف  .ّْ

وف ىيوـ أىدل هػع المحخؽ: حىَّٕدوىل  ف هسؿ التمومال المكويا ئالمتكدل: 
ل مف مى د ُْٖٗ – َُْْدماؽل الط ل : اككللل  –ال نار: دار المأمكف ليتراث 

 .ِّٔ/ِأ ا ىلود ال درم 
مى د اسمنـ أحمد  ف ح  ؿل الم لؼ: أ ك د د ار أحمد  ف محمد  ف ح  ؿ  .ّٓ

دندؿ  -هػعل المحخؽ: الوب اكر  كط ُِْ ف هسؿ  ف أىد الاو ن ا ئالمتكدل: 
ركفل إاراؼ: د د د ار  ف د د المحىف الترتال ال نار: م ىى  مرادل ك  

 ـ.ََُِ -هػ  ُُِْالرىنل ل الط ل : اككللل 
مى د اسمنـ الاندلا ئترتوب ى  رعل الم لؼ: الاندلا أ ك د د ار محمد  .ّٔ

 ف إدروس  ف الل نس  ف دثمنف  ف اندل  ف د د المطيب  ف د د م نؼ المطي ا 
هػعل رت د: ى  ر  ف د د ار ال نكلال أ ك ىلودل ديـ َِْتكدل: الخراا المتا ئالم
هػعل حخؽ  وكود ك رج أحندوثد كديؽ ديود: منهر ونىوف ْٕٓالدوف ئالمتكدل: 

 -هػ  ُِْٓدحؿل ال نار: ارت  غراس لي ار كالتكزولل التكوت الط ل : اككللل 
 ـ.ََِْ
كؿ ار ويل ار المى د الوحوح الم تور   خؿ اللدؿ دف اللدؿ إلل رى .ّٕ

ديود كىيـل الم لؼ: مىيـ  ف الح نج أ ك الحىف الخاورم ال وىن كرم ئالمتكدل: 
 –هػعل المحخؽ: محمد د اد د د ال نقال ال نار: دار إحونء التراث اللر ا ُِٔ

   وركت.
مل ـ اليغ  اللر و  الملنورةل الم لؼ: د أحمد م تنر د د الحمود دمر  .ّٖ

نددة دروؽ دمؿل ال نار: دنلـ التتبل الط ل : اككللل هػع  مىُِْْئالمتكدل: 
   ـ.ََِٖ -هػ  ُِْٗ
مل ـ مخنووس اليغ  الم لؼ: أحمد  ف دنرس  ف زترونء الخزكو ا الرازمل  .ّٗ

هػع المحخؽ: د د الىسـ محمد هنركف  نب اللوف كالداؿ ّٓٗأ ك الحىوف ئالمتكدل: 
 .كمن وثيثرمن
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الم لؼ: أ ك زترون محوا الدوف  الم رنج ارح وحوح مىيـ  ف الح نجل .َْ
 –هػعل ال نار: دار إحونء التراث اللر ا ٕٔٔوحول  ف ارؼ ال ككم ئالمتكدل: 

 .قُِّٗ وركتل الط ل : الثن و ل 
ل الم لؼ: محمد  ف ديا ا ف  .ُْ مكىكد  تانؼ اوطسحنت ال  كف كالليـك

ل:  لد الخنضا محمد حنمد  ف محٌمد ون ر ال نركقا الح  ا الترن كم ئالمتكد
 وركتل  –هػعل تحخوؽ: د. ديا دحركجل ال نار: متت   ل  نف  ناركف ُُٖٓ

 ـ.ُٔٗٗ -الط ل : اككلل 
ال نار: ارت  متت   كمط ل  موط ل ال ن ا الحي ا كأك دا  مورف  .ِْ

 ـ.ُٓٓٗ -هػ ُّٕٓالط ل : الثن و ل 
 أ ك الىلندات الم نرؾ  ف محمد تألوؼ: ال رنو  دا غروب الحدوث كاكثرل .ّْ

 -محمكد محمد الط نحال المتت   الليمو   -ال زرمل تحخوؽ: طنهر أحمد الزأكل 
 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ - وركت 
الك وز دا ت ىور التتنب اللزوزل الم لؼ: أ ك الحىف ديا  ف أحمد  ف  .ْْ

هػعل تحخوؽ: و كاف ْٖٔمحمد  ف ديا الكاحدمل ال وىن كرمل الاندلا ئالمتكدل: 
دماؽل  وركتل الط ل :  -: دار الخيـل الدار الانمو  دد نف داككدمل دار ال ار

 ق. ُُْٓاككللل 
الكىوط دا ت ىور الخر ف الم ودل الم لؼ: أ ك الحىف ديا  ف أحمد  ف  .ْٓ

هػعل تحخوؽ: الاوخ ْٖٔمحمد  ف ديا الكاحدمل ال وىن كرمل الاندلا ئالمتكدل: 
ل  نفل  –و ل  وركت دندؿ أحمد د د المك كدل ك  ركفل ال نار: دار التتب الليم

 ـ.ُْٗٗ -هػ  ُُْٓالط ل : اككللل 
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 إصدارات املؤلف

 :الكتب

 ىـ( على جفسير 549حاشيت سعذي جلبي )ث . 2

دراست وجحقيق،  29 -21البيضاوي من جزء 

 )رسالت ماجستير(.
 .البيان لبعض ما أشكل فهمه في ىذا الزمان . 1
 الرد على الكىاكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. . 3

 

 :لبحىثا

 .التطىر التاريخي لىظزيت الىظم .1

 .العالمت سعذي جلبي ومىهجه في حاشيته على جفسير البيضاوي  .2

  .التفسيرابن عطيت ومىهجه في  .3

 و البحز املحيط.ما هص أبى حيان على استبعادو من جفسير  .4

ت .5  .محمذ بن قيس وآراؤو التفسيًر

 .آنالحسن بن ًحيى )صاحب الىظم( وآراؤو في كتابه هظم القز  .6

ألفاظ الىعيم والعذاب آلاخزوي في سىرة ص، )املعاوي  .7

 .والذالالث(

ألفاظ الىعيم والعذاب آلاخزوي في سىرة ق، )املعاوي  .8

 .والذالالث(

ه( على البسملت 2159رسالت الشيخ مخلىف املىياوي )ث  .9
 )دراست وجحقيق(.


